
4/4/2022 8:00 De Rolkrant 04.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/4/2022 10:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Venezuela

4/4/2022 10:05 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

4/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 61, Met de camera door Heverlee report. 1972

4/4/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/4/2022 11:25 The Team Aflevering 5/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

4/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13177 Op Brady's verzoek staat Eric op het punt Nicole te ontslaan, maar gaat niet door omdat Chloe hen onderbreekt. 

Brady ontmoet Justin over Titan, en als Nicole later thuiskomt van haar werk, gaat Brady ervan uit dat Eric haar heeft 

ontslagen. Hope en Rafe denken allebei dat de ander de betere politiecommissaris zou zijn

4/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 4 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/4/2022 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1964

4/4/2022 14:00 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

4/4/2022 15:25 Beeldverhalen Het ontstaan van een "Suske en Wiske" stripverhaal: vanaf de tekeningen door Willy Vandersteen, het verder uitwerken 

in zijn studio tot het drukken van het album en het lezen door de kinderen. 1974

4/4/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

4/4/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)

4/4/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/4/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8361 Thomas en Hope zetten een nieuwe stap in hun relatie. Liam treft Steffy buiten bewustzijn aan en handelt snel om haar 

te helpen.

4/4/2022 16:55 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

4/4/2022 17:45 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, ...

4/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13178 Brady stuurt Nicole naar haar werk, wetende dat Eric haar spoedig zal ontslaan. Nicole is echter stomverbaasd wanneer ze 

aankomt en verneemt dat Eric vertrokken is. Andre verrast Chad door hem een vrijgezellenfeest aan te bieden. 

Abigail krijgt een telefoontje van Justin en het is niet goed. 

4/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8362 Thomas' gesprek over Liam en Steffy begint op Hope in te werken. Steffy is gestrest en zit nog vol ontkenning als ze haar 

ingehouden woede naar Liam eruit gooit.

4/4/2022 19:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

4/4/2022 19:55 Panama Mi nombre es Panamà. Panama stad, kanaal, eilanden, vulkanisme, ... Een film van Frans Verhoeven 

4/4/2022 20:45 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

4/4/2022 21:15 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

4/4/2022 21:45 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

4/4/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



4/4/2022 22:20 The Team Aflevering 5/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

4/4/2022 23:20 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

4/4/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/4/2022 23:55 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond 

5/4/2022 1:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 61, Met de camera door Heverlee report. 1972

5/4/2022 2:40 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

5/4/2022 3:35 Panama Mi nombre es Panamà. Panama stad, kanaal, eilanden, vulkanisme, ... Een film van Frans Verhoeven 

5/4/2022 4:25 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

5/4/2022 4:50 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

5/4/2022 5:20 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

5/4/2022 5:45 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

5/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8362 Thomas' gesprek over Liam en Steffy begint op Hope in te werken. Steffy is gestrest en zit nog vol ontkenning als ze haar 

ingehouden woede naar Liam eruit gooit.

5/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13178 Brady stuurt Nicole naar haar werk, wetende dat Eric haar spoedig zal ontslaan. Nicole is echter stomverbaasd wanneer ze 

aankomt en verneemt dat Eric vertrokken is. Andre verrast Chad door hem een vrijgezellenfeest aan te bieden. 

Abigail krijgt een telefoontje van Justin en het is niet goed. 

5/4/2022 8:00 De Rolkrant 05.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/4/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 1/25

5/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 60, Met de camera door Heverlee report. 1971

5/4/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/4/2022 11:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

5/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13178 Brady stuurt Nicole naar haar werk, wetende dat Eric haar spoedig zal ontslaan. Nicole is echter stomverbaasd wanneer ze 

aankomt en verneemt dat Eric vertrokken is. Andre verrast Chad door hem een vrijgezellenfeest aan te bieden. 

Abigail krijgt een telefoontje van Justin en het is niet goed. 

5/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 5 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/4/2022 13:30 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

5/4/2022 15:10 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

5/4/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

5/4/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

5/4/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/4/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8362 Thomas' gesprek over Liam en Steffy begint op Hope in te werken. Steffy is gestrest en zit nog vol ontkenning als ze haar 

ingehouden woede naar Liam eruit gooit.

5/4/2022 16:55 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

5/4/2022 17:45 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, ...

5/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13179 Emotionele Sonny heeft een pijnlijk eerlijk gesprek met Paul over Sonny's blijvende liefde voor Will en zijn schuldgevoel 

over de manier waarop hun relatie eindigde. Justin vertelt Abigail en Chad dat hun nietigverklaring niet is toegekend. 

Abigail vreest dat zij en Chad nooit zullen kunnen trouwen.

5/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8363 Hope neemt Brooke in vertrouwen en vertelt dat ze gefrustreerd is over Liam, met betrekking tot Steffy. 

Steffy beschuldigt Liam en Hope van een onvoorstelbare misdaad.

5/4/2022 19:00 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

5/4/2022 20:05 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

5/4/2022 20:30 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

5/4/2022 21:30 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

5/4/2022 22:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

5/4/2022 22:55 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/4/2022 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

5/4/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/4/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

6/4/2022 0:15 Dicte Na het huwelijk (deel 2/2, afl 22) Dicte heeft geld nodig en ontmoet haar biologische vader. Wagner en Dicte reizen naar 

Libanon, waar de overdracht van het losgeld helemaal fout loopt. 

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

6/4/2022 1:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 60, Met de camera door Heverlee report. 1971

6/4/2022 2:05 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

6/4/2022 3:00 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

6/4/2022 3:15 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

6/4/2022 4:15 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

6/4/2022 4:45 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

6/4/2022 5:45 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

6/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8363 Hope neemt Brooke in vertrouwen en vertelt dat ze gefrustreerd is over Liam, met betrekking tot Steffy. 

Steffy beschuldigt Liam en Hope van een onvoorstelbare misdaad.

6/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13179 Emotionele Sonny heeft een pijnlijk eerlijk gesprek met Paul over Sonny's blijvende liefde voor Will en zijn schuldgevoel 

over de manier waarop hun relatie eindigde. Justin vertelt Abigail en Chad dat hun nietigverklaring niet is toegekend. 

Abigail vreest dat zij en Chad nooit zullen kunnen trouwen.

6/4/2022 8:00 De Rolkrant 06.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/4/2022 9:45 Mensen van overal Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de Onbevlekte 

Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende manier 

van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd. 

6/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor het Manneke 63, Nationaal werk voor kinderwelzijn uit 1952 en De grillen van het weer (1951).

6/4/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/4/2022 11:25 The Team Aflevering 6/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

6/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13179 Emotionele Sonny heeft een pijnlijk eerlijk gesprek met Paul over Sonny's blijvende liefde voor Will en zijn schuldgevoel 

over de manier waarop hun relatie eindigde. Justin vertelt Abigail en Chad dat hun nietigverklaring niet is toegekend. 

Abigail vreest dat zij en Chad nooit zullen kunnen trouwen.

6/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



6/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 6 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/4/2022 13:20 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

6/4/2022 14:00 Het geheim dat bloed zag In 1936 geeft de baron van Destelbergen op zijn sterfbed een schatkaart aan zijn zoon Waldo. Deze verliest echter de koker 

met de kaart. Dit wordt eerst door kinderen en daarna door de stroper Fons gevonden.

6/4/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

6/4/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)

6/4/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/4/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8363 Hope neemt Brooke in vertrouwen en vertelt dat ze gefrustreerd is over Liam, met betrekking tot Steffy. 

Steffy beschuldigt Liam en Hope van een onvoorstelbare misdaad.

6/4/2022 16:55 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

6/4/2022 17:45 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, ...

6/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13180 Nicole vertelt Brady dat Eric Salem heeft verlaten. Op hetzelfde moment ontdekt Marlena dat Eric naar de boerderij is 

gegaan en bezoekt hem daar. Ze realiseert zich dat hij vertrok omwille van Nicole. Chad belooft Abigail dat ze een manier 

zullen vinden om de papieren die ze nodig hebben van Dario te krijgen zodat ze de nietigverklaring kunnen afronden en 

kunnen trouwen.

6/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8364 Ridge haast zich naar Steffy, nadat Thomas hem over haar vreemde gedrag en rare beschuldiging heeft verteld. Steffy is 

onder invloed van haar pijnstillers en gaat tekeer tegen Brooke.

6/4/2022 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)

6/4/2022 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

6/4/2022 19:55 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

6/4/2022 20:20 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

6/4/2022 20:45 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

6/4/2022 21:00 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

6/4/2022 21:15 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

6/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/4/2022 22:20 The Team Aflevering 6/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

6/4/2022 23:20 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

6/4/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/4/2022 23:50 Dicte In de voetsporen van Wagner (deel 1/2, afl 23) Vanwege haar verdriet wil Dicte een zaak afhandelen: het onderzoek naar 

een vermiste moeder die is verdwenen na een feest. 

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

7/4/2022 0:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor het Manneke 63, Nationaal werk voor kinderwelzijn uit 1952 en De grillen van het weer (1951).

7/4/2022 1:25 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

7/4/2022 2:25 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)

7/4/2022 2:50 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

7/4/2022 3:15 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

7/4/2022 3:45 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

7/4/2022 4:05 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

7/4/2022 4:25 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

7/4/2022 4:40 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

7/4/2022 5:45 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona



7/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8364 Ridge haast zich naar Steffy, nadat Thomas hem over haar vreemde gedrag en rare beschuldiging heeft verteld. Steffy is 

onder invloed van haar pijnstillers en gaat tekeer tegen Brooke.

7/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13180 Nicole vertelt Brady dat Eric Salem heeft verlaten. Op hetzelfde moment ontdekt Marlena dat Eric naar de boerderij is 

gegaan en bezoekt hem daar. Ze realiseert zich dat hij vertrok omwille van Nicole. Chad belooft Abigail dat ze een manier 

zullen vinden om de papieren die ze nodig hebben van Dario te krijgen zodat ze de nietigverklaring kunnen afronden en 

kunnen trouwen.

7/4/2022 8:00 De Rolkrant 07.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

7/4/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 7/25

7/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 67,  Het huis aan de overkant speelfilm 1985

7/4/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

7/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/4/2022 11:25 The Team Aflevering 7/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

7/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13180 Nicole vertelt Brady dat Eric Salem heeft verlaten. Op hetzelfde moment ontdekt Marlena dat Eric naar de boerderij is 

gegaan en bezoekt hem daar. Ze realiseert zich dat hij vertrok omwille van Nicole. Chad belooft Abigail dat ze een manier 

zullen vinden om de papieren die ze nodig hebben van Dario te krijgen zodat ze de nietigverklaring kunnen afronden en 

kunnen trouwen.

7/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 7 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/4/2022 13:20 Bibi Grote broer Alex heeft een afspraak met een meisje. Hij moet echter zijn zusje Bibi meebrengen. Zij laat het verliefde 

koppeltje enkele komische avonturen beleven. 1970. Jean Daskalidès

7/4/2022 13:35 Dicte - dubbel De prijs van verslaving. De politie onderzoekt de overval op de kluis van een pretpark. 

Rose vertelt het nieuws tegen haar minnaar. Anne heeft het moeilijk met haar nieuwe baan. 

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

7/4/2022 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1964

7/4/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

7/4/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)

7/4/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/4/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8364 Ridge haast zich naar Steffy, nadat Thomas hem over haar vreemde gedrag en rare beschuldiging heeft verteld. Steffy is 

onder invloed van haar pijnstillers en gaat tekeer tegen Brooke.

7/4/2022 16:55 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

7/4/2022 17:45 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, ...

7/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13181 De avond voor de dubbele bruiloft van Chad en Abigail en Sonny en Paul, geven hun vrienden en familie vrijgezellenfeesten. 

Alle aanstaande echtgenoten verwachten de rest van hun leven samen door te brengen, niet wetende dat de mysterieuze 

patiënt in Bayview zijn eigen plannen heeft. 

7/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8365 Thomas wil niks onbesproken laten als hij Zoe zijn excuses aanbiedt. Steffy denkt dat iedereen tegen haar is en neemt 

een gevaarlijke beslissing.

7/4/2022 19:00 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

7/4/2022 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4



7/4/2022 20:55 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

7/4/2022 21:15 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

7/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/4/2022 22:20 The Team Aflevering 7/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

7/4/2022 23:20 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

7/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/4/2022 23:50 Dicte In de voetsporen van Wagner (deel 2/2, afl 24) Een gevonden koffer leidt naar een andere verdachte dan Tina's man. 

Door een foto lijkt het verhaal van de ontsnappingspoging van Johan en Bo in Syrië niet te kloppen. 

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

8/4/2022 0:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 67,  Het huis aan de overkant speelfilm 1985

8/4/2022 1:25 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

8/4/2022 2:30 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

8/4/2022 3:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

8/4/2022 4:25 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

8/4/2022 4:50 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

8/4/2022 5:45 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

8/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8365 Thomas wil niks onbesproken laten als hij Zoe zijn excuses aanbiedt. Steffy denkt dat iedereen tegen haar is en neemt 

een gevaarlijke beslissing.

8/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13181 De avond voor de dubbele bruiloft van Chad en Abigail en Sonny en Paul, geven hun vrienden en familie vrijgezellenfeesten. 

Alle aanstaande echtgenoten verwachten de rest van hun leven samen door te brengen, niet wetende dat de mysterieuze 

patiënt in Bayview zijn eigen plannen heeft. 

8/4/2022 8:00 De Rolkrant 08.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

8/4/2022 9:40 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Congo

8/4/2022 9:45 Mensen van overal Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later 

professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.

8/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 59, Met de camera door Heverlee 1969-70 

8/4/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

8/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/4/2022 11:25 The Team Aflevering 8/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

8/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13181 De avond voor de dubbele bruiloft van Chad en Abigail en Sonny en Paul, geven hun vrienden en familie vrijgezellenfeesten. 

Alle aanstaande echtgenoten verwachten de rest van hun leven samen door te brengen, niet wetende dat de mysterieuze 

patiënt in Bayview zijn eigen plannen heeft. 

8/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 8 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/4/2022 13:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

8/4/2022 14:20 Wereldoorlog Twee Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland

8/4/2022 15:15 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

8/4/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.



8/4/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)

8/4/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/4/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8365 Thomas wil niks onbesproken laten als hij Zoe zijn excuses aanbiedt. Steffy denkt dat iedereen tegen haar is en neemt 

een gevaarlijke beslissing.

8/4/2022 16:55 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

8/4/2022 17:45 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, ...

8/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13182 De dag van de dubbele bruiloft is eindelijk aangebroken. Nadat Chad vertrekt, stellen Andre en Kate nieuwe regels op voor 

hun nephuwelijk. Abigail maakt zich klaar in de kerk met Jennifer en JJ. Paul vraagt John en Marlena advies over zijn geloften.

Justin en Victor helpen Sonny zich klaar te maken. Later arriveert Chad, en hij en Sonny proosten op hun toekomst.

8/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8366 Liam onthult het nieuws over Steffy's geheime verslaving aan Finn. Steffy's verslaving, ontkenning en angsten worden 

zichtbaar.

8/4/2022 19:00 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

8/4/2022 19:20 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

8/4/2022 19:50 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

8/4/2022 20:40 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

8/4/2022 21:40 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

8/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/4/2022 22:20 The Team Aflevering 8/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

8/4/2022 23:20 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

8/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/4/2022 0:00 Dicte Zieke geest (deel 1/2, afl 25). Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna deze 

dood wordt aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

9/4/2022 0:50 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 59, Met de camera door Heverlee 1969-70 

9/4/2022 1:50 Evrard ervaart: Peru ten Zuiden van Lima Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

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

9/4/2022 2:40 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

9/4/2022 3:05 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

9/4/2022 3:35 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

9/4/2022 4:35 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

9/4/2022 5:40 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

9/4/2022 6:10 De Daken van New York De Daken van New York

9/4/2022 7:00 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

9/4/2022 8:00 De Rolkrant 09.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

9/4/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 2/25

9/4/2022 10:15 André Rieu op zijn best André Rieu op zijn best afl. 17

9/4/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

09/04/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1974

9/4/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13180 Nicole vertelt Brady dat Eric Salem heeft verlaten. Op hetzelfde moment ontdekt Marlena dat Eric naar de boerderij is 



gegaan en bezoekt hem daar. Ze realiseert zich dat hij vertrok omwille van Nicole. Chad belooft Abigail dat ze een manier 

zullen vinden om de papieren die ze nodig hebben van Dario te krijgen zodat ze de nietigverklaring kunnen afronden en 

kunnen trouwen.

9/4/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13181 De avond voor de dubbele bruiloft van Chad en Abigail en Sonny en Paul, geven hun vrienden en familie vrijgezellenfeesten. 

Alle aanstaande echtgenoten verwachten de rest van hun leven samen door te brengen, niet wetende dat de mysterieuze 

patiënt in Bayview zijn eigen plannen heeft. 

9/4/2022 13:25 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/4/2022 13:30 Dicte - dubbel Zieke geest. Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna deze dood wordt 

aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

9/4/2022 15:05 De Kiekens Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen 

Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.

Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos

9/4/2022 16:15 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

9/4/2022 16:45 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat 

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

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

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

9/4/2022 18:10 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, ...

9/4/2022 18:20 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

9/4/2022 19:05 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

9/4/2022 19:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

9/4/2022 20:20 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

9/4/2022 21:20 Mensen van overal Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de Onbevlekte 

Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende manier 

van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd. 

9/4/2022 21:55 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

9/4/2022 22:25 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

9/4/2022 22:45 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

9/4/2022 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

9/4/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/4/2022 23:45 Dicte Zieke geest (deel 2/2, afl 26). Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna 

deze dood wordt aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

10/4/2022 0:30 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

10/4/2022 0:55 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

10/4/2022 1:40 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

10/4/2022 1:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

10/4/2022 3:00 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

10/4/2022 4:00 Mensen van overal Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de Onbevlekte 

Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende manier 

van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd. 



10/4/2022 4:30 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

10/4/2022 5:00 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

10/4/2022 5:20 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

10/4/2022 5:50 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

10/4/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

10/4/2022 8:00 De Rolkrant 10.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/4/2022 9:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Venezuela

10/4/2022 9:15 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

10/4/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

10/4/2022 10:15 André Rieu op zijn best André Rieu op zijn best Afl. 18

10/4/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

10/4/2022 11:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

10/4/2022 12:00 Special Fats Domino deel 1 Special Fats Domino - Film deel 1 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - 

Harvey, 24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 

de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen 

in de Rock and Roll Hall of Fame.

10/4/2022 12:55 Tijd voor de revue Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

In de sketch van vandaag wordt gepatenteerde vrijgezel Lewie drie trouwlustige dames aangeboden.

10/4/2022 13:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/4/2022 13:20 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. 

Jan bemint Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk 

voorbereidingen hiervoor treft. "De boer die sterft" blikt Nand, een Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, 

dat voornamelijk bestond uit werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen.  1963

10/4/2022 14:45 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

10/4/2022 16:25 Ad Similis Ad Similis, korte speelfilm uit 1987

10/4/2022 16:45 't Kan verkeren 't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993

10/4/2022 17:05 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

10/4/2022 17:55 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, ...

10/4/2022 18:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/4/2022 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8363 Hope neemt Brooke in vertrouwen en vertelt dat ze gefrustreerd is over Liam, met betrekking tot Steffy. 

Steffy beschuldigt Liam en Hope van een onvoorstelbare misdaad.

10/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8364 Ridge haast zich naar Steffy, nadat Thomas hem over haar vreemde gedrag en rare beschuldiging heeft verteld. Steffy is 

onder invloed van haar pijnstillers en gaat tekeer tegen Brooke.

10/4/2022 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8365 Thomas wil niks onbesproken laten als hij Zoe zijn excuses aanbiedt. Steffy denkt dat iedereen tegen haar is en neemt 

een gevaarlijke beslissing.

10/4/2022 19:25 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

10/4/2022 19:45 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

10/4/2022 20:45 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

10/4/2022 21:45 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 3 - En Route

10/4/2022 22:10 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

10/4/2022 23:10 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

10/4/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

10/4/2022 23:55 Dicte De prijs van verslaving (Deel 1/2, afl. 27). De politie onderzoekt de overval op de kluis van een pretpark. 



Rose vertelt het nieuws tegen haar minnaar. Anne heeft het moeilijk met haar nieuwe baan. 

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

11/4/2022 0:45 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

11/4/2022 1:05 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

11/4/2022 2:00 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

11/4/2022 3:00 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 3 - En Route

11/4/2022 3:25 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

11/4/2022 4:25 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

11/4/2022 4:40 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

11/4/2022 5:45 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

11/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8366 Liam onthult het nieuws over Steffy's geheime verslaving aan Finn. Steffy's verslaving, ontkenning en angsten worden 

zichtbaar.

11/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13182 De dag van de dubbele bruiloft is eindelijk aangebroken. Nadat Chad vertrekt, stellen Andre en Kate nieuwe regels op voor 

hun nephuwelijk. Abigail maakt zich klaar in de kerk met Jennifer en JJ. Paul vraagt John en Marlena advies over zijn geloften.

Justin en Victor helpen Sonny zich klaar te maken. Later arriveert Chad, en hij en Sonny proosten op hun toekomst.


