
11/4/2022 8:00 De Rolkrant 11.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

11/4/2022 10:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Nigeria.

11/4/2022 10:10 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

11/4/2022 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 34, 35 en De CVP in 1950

11/4/2022 11:00 Lachen geblazen Lachen geblazen

11/4/2022 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, ...

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

11/4/2022 11:25 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 1

11/4/2022 12:25 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.

11/4/2022 13:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

11/4/2022 13:11 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/4/2022 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1974

11/4/2022 13:55 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 1

11/4/2022 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.

11/4/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

11/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/4/2022 16:40 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 17:05 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

11/4/2022 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, ...

11/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13183 De dubbele bruiloft van Abigail/Chad en Sonny/Paul is in gevaar. Maar wanneer het erop lijkt dat de dag zal doorgaan zoals 

gepland, komt de bruiloft tot een verpletterend einde... als een ongeziene partij de achterkant van de kerk binnenstormt. 

Op weg naar de bruiloft worstelt Gabi met haar recente liefdesverdriet, maar Eli is er om haar te steunen.

11/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8367 Hope ondersteunt Thomas, die zich zorgen maakt over de ziekte van zijn zus. Ridge, Liam en Finn bundelen hun krachten om 

Steffy te redden.

11/4/2022 19:05 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

11/4/2022 19:30 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

11/4/2022 19:45 Op Bezoek: Land van de levende doden Land van de levende doden - Leo Janssen



11/4/2022 20:05 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

11/4/2022 20:25 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

11/4/2022 20:45 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

11/4/2022 21:15 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

11/4/2022 21:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

11/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/4/2022 22:20 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 1

11/4/2022 23:20 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)

11/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/4/2022 23:55 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond 

12/4/2022 1:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 34, 35 en De CVP in 1950

12/4/2022 2:20 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

12/4/2022 2:45 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

12/4/2022 3:05 Op Bezoek: Land van de levende doden Land van de levende doden - Leo Janssen

12/4/2022 3:20 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

12/4/2022 3:45 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

12/4/2022 4:05 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

12/4/2022 4:35 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

12/4/2022 5:05 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

12/4/2022 5:20 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

12/4/2022 5:45 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

12/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8367 Hope ondersteunt Thomas, die zich zorgen maakt over de ziekte van zijn zus. Ridge, Liam en Finn bundelen hun krachten om 

Steffy te redden.

12/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13183 De dubbele bruiloft van Abigail/Chad en Sonny/Paul is in gevaar. Maar wanneer het erop lijkt dat de dag zal doorgaan zoals 

gepland, komt de bruiloft tot een verpletterend einde... als een ongeziene partij de achterkant van de kerk binnenstormt. 

Op weg naar de bruiloft worstelt Gabi met haar recente liefdesverdriet, maar Eli is er om haar te steunen.

12/4/2022 8:00 De Rolkrant 12.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

12/4/2022 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. 

12/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 29, 30 - De geschiedenis herleeft - De clown - Energie - diamant 2 - 

Het hout in de haven - Arm Vlaanderen - Zaroegoe

12/4/2022 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, ...

12/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/4/2022 11:25 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 2

12/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13183 De dubbele bruiloft van Abigail/Chad en Sonny/Paul is in gevaar. Maar wanneer het erop lijkt dat de dag zal doorgaan zoals 



gepland, komt de bruiloft tot een verpletterend einde... als een ongeziene partij de achterkant van de kerk binnenstormt. 

Op weg naar de bruiloft worstelt Gabi met haar recente liefdesverdriet, maar Eli is er om haar te steunen.

12/4/2022 13:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

12/4/2022 13:11 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/4/2022 13:30 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 2

12/4/2022 15:15 Op de Sofa met Seka

12/4/2022 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.

12/4/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

12/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8367 Hope ondersteunt Thomas, die zich zorgen maakt over de ziekte van zijn zus. Ridge, Liam en Finn bundelen hun krachten om 

Steffy te redden.

12/4/2022 17:05 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

12/4/2022 17:25 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

12/4/2022 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, ...

12/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13184 De aankomst van de mysterieuze gast vertraagt Abigail/Chad en Sonny/Paul's bruiloft. Echter, de mysterie gast is niet 

met lege handen gekomen.

12/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8368 Quinn pusht Ridge om opnieuw met Shauna te trouwen, in een poging Brooke te vernietigen. Brooke is gekweld als Ridge 

haar informeert over zijn plannen.

12/4/2022 19:05 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

12/4/2022 20:05 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

12/4/2022 20:25 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

12/4/2022 21:20 Rijndal Rijndal

12/4/2022 21:50 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

12/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/4/2022 22:20 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 2

12/4/2022 23:20 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)

12/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/4/2022 23:55 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

13/4/2022 0:15 Dicte De prijs van verslaving (Deel 2/2, afl. 28). De politie denkt dat de ontvoerder een gokverslaafde is. Er worden geruchten 

over Nina verspreid. Dicte gaat undercover in een casino, maar komt hier in de problemen. 

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

13/4/2022 1:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 29, 30 - De geschiedenis herleeft - De clown - Energie - diamant 2 - 



Het hout in de haven - Arm Vlaanderen - Zaroegoe

13/4/2022 2:00 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

13/4/2022 2:20 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

13/4/2022 3:20 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

13/4/2022 4:20 Rijndal Rijndal

13/4/2022 4:50 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

13/4/2022 5:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/4/2022 5:30 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

13/4/2022 5:45 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

13/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8368 Quinn pusht Ridge om opnieuw met Shauna te trouwen, in een poging Brooke te vernietigen. Brooke is gekweld als Ridge 

haar informeert over zijn plannen.

13/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13184 De aankomst van de mysterieuze gast vertraagt Abigail/Chad en Sonny/Paul's bruiloft. Echter, de mysterie gast is niet 

met lege handen gekomen.

13/4/2022 8:00 De Rolkrant 13.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/4/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/4/2022 9:45 Mensen van overal Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat 

geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt 

in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.

13/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Twaalf miljoen gaatjes korte speelfilm   1984, Een mens Mr. Lieberman 

korte speelfilm 1981, Bron van alle leven korte speelfilm 1984, Tussen Sana en de zee korte speelfilm 1995  

13/4/2022 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, ...

13/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/4/2022 11:25 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 3

13/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13184 De aankomst van de mysterieuze gast vertraagt Abigail/Chad en Sonny/Paul's bruiloft. Echter, de mysterie gast is niet 

met lege handen gekomen.

13/4/2022 13:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

13/4/2022 13:11 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/4/2022 13:25 Ulisses Rocha Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten

13/4/2022 13:50 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 3

13/4/2022 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.

13/4/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

13/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8368 Quinn pusht Ridge om opnieuw met Shauna te trouwen, in een poging Brooke te vernietigen. Brooke is gekweld als Ridge 

haar informeert over zijn plannen.



13/4/2022 17:05 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

13/4/2022 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, ...

13/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13185 De mysterie gast werkt Sonny tegen, die het idee dat hij misschien de waarheid vertelt niet helemaal kan uitsluiten. 

Paul wil doorgaan met de bruiloft, maar later zegt Sonny dat hij dat niet kan. Ondertussen beschimpt de mysterieuze gast JJ, 

die zijn geduld verliest en een pistool op hem richt. 

13/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8369 Carters uitstekende prestaties bij Forrester Creations leveren hem een promotie op. Eric probeert Ridge bij zinnen 

te brengen, voordat hij een grote fout maakt.

13/4/2022 19:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)

13/4/2022 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

13/4/2022 19:55 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

13/4/2022 20:25 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

13/4/2022 20:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

13/4/2022 21:10 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

13/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/4/2022 22:20 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 3

13/4/2022 23:20 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)

13/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/4/2022 23:55 Dicte Ieder mens is een eiland (Deel 1/2, afl. 29), Dicte ontdekt dat haar vader tegen haar heeft gelogen. 

Een alleenstaande moeder zegt dat ze wordt gestalkt, maar Dicte gelooft haar niet helemaal. Nina wordt aangerand. 

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

14/4/2022 0:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Twaalf miljoen gaatjes korte speelfilm   1984, Een mens Mr. Lieberman korte 

speelfilm 1981, Bron van alle leven korte speelfilm 1984, Tussen Sana en de zee korte speelfilm 1995  

14/4/2022 1:35 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

14/4/2022 2:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)

14/4/2022 3:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

14/4/2022 3:20 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

14/4/2022 3:55 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

14/4/2022 4:15 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

14/4/2022 4:35 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

14/4/2022 5:45 De Daken van Londen De Daken van Londen

14/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8369 Carters uitstekende prestaties bij Forrester Creations leveren hem een promotie op. Eric probeert Ridge bij zinnen 

 te brengen, voordat hij een grote fout maakt.

14/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13185 De mysterie gast werkt Sonny tegen, die het idee dat hij misschien de waarheid vertelt niet helemaal kan uitsluiten. 

Paul wil doorgaan met de bruiloft, maar later zegt Sonny dat hij dat niet kan. Ondertussen beschimpt de mysterieuze gast JJ, 

die zijn geduld verliest en een pistool op hem richt. 

14/4/2022 8:00 De Rolkrant 14.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/4/2022 9:00 Vieringen Viering Witte Donderdag 

14/4/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 23/25

14/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden uit 



concentratiekampen (1982)

14/4/2022 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, ...

14/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/4/2022 11:25 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 4

14/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13185 De mysterie gast werkt Sonny tegen, die het idee dat hij misschien de waarheid vertelt niet helemaal kan uitsluiten. 

Paul wil doorgaan met de bruiloft, maar later zegt Sonny dat hij dat niet kan. Ondertussen beschimpt de mysterieuze gast JJ, 

die zijn geduld verliest en een pistool op hem richt. 

14/4/2022 13:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

14/4/2022 13:11 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/4/2022 13:20 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 4

14/4/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1974

14/4/2022 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.

14/4/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

14/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8369 Carters uitstekende prestaties bij Forrester Creations leveren hem een promotie op. Eric probeert Ridge bij zinnen 

te brengen, voordat hij een grote fout maakt.

14/4/2022 17:05 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

14/4/2022 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, ...

14/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13186 Sonny vertelt Chad en Abigail dat hij en Paul niet kunnen trouwen voordat ze antwoorden hebben. Hij dringt er echter bij hen 

op aan om door te gaan met hun huwelijksceremonie. Hope en Rafe betrappen JJ met een pistool op de mysterieuze gast. 

Abe legt aan Valerie uit waarom hij iemand heeft uitgekozen voor de post van commissaris. 

14/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8370 De huwelijksdag van Ridge en Shauna zit vol onverwachte verrassingen. Een mysterieus persoon heeft het lot van velen 

in handen.

14/4/2022 19:05 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

14/4/2022 19:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

14/4/2022 20:50 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

14/4/2022 21:15 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

14/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/4/2022 22:20 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 



kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 4

14/4/2022 23:20 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)

14/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/4/2022 23:55 Dicte Ieder mens is een eiland (Deel 2/2, afl. 30). Anne wordt wakker geschud. Het leven van Rose verandert. Bo vraagt om 

een nieuwe kans. Nina vecht terug. Dicte gaat te ver wanneer ze de stalker van Maj wil stoppen. 

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

15/4/2022 0:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden uit 

concentratiekampen (1982)

15/4/2022 1:40 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

15/4/2022 2:20 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

15/4/2022 3:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

15/4/2022 4:40 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

15/4/2022 5:05 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.

15/4/2022 5:45 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

15/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8370 De huwelijksdag van Ridge en Shauna zit vol onverwachte verrassingen. Een mysterieus persoon heeft het lot van velen 

in handen.

15/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13186 Sonny vertelt Chad en Abigail dat hij en Paul niet kunnen trouwen voordat ze antwoorden hebben. Hij dringt er echter bij hen 

op aan om door te gaan met hun huwelijksceremonie. Hope en Rafe betrappen JJ met een pistool op de mysterieuze gast. 

Abe legt aan Valerie uit waarom hij iemand heeft uitgekozen voor de post van commissaris. 

15/4/2022 8:00 De Rolkrant 15.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/4/2022 9:00 Vieringen Viering Goede Vrijdag 

15/4/2022 9:55 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Bosnië-Herzegovina.

15/4/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 50, De ongenadige Everest  report. beklimming berg 1995

15/4/2022 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, ...

15/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/4/2022 11:25 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 5

15/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13186 Sonny vertelt Chad en Abigail dat hij en Paul niet kunnen trouwen voordat ze antwoorden hebben. Hij dringt er echter bij hen 

op aan om door te gaan met hun huwelijksceremonie. Hope en Rafe betrappen JJ met een pistool op de mysterieuze gast. 

Abe legt aan Valerie uit waarom hij iemand heeft uitgekozen voor de post van commissaris. 

15/4/2022 13:00 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

15/4/2022 13:05 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 5

15/4/2022 15:00 Kruisweg op Goede Vrijdag Kruisweg vanuit O. L. Vrouw o/d Dijle te Mechelen 



15/4/2022 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.

15/4/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

15/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8370 De huwelijksdag van Ridge en Shauna zit vol onverwachte verrassingen. Een mysterieus persoon heeft het lot van velen 

in handen.

15/4/2022 17:05 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

15/4/2022 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, ...

15/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13187 Nicole zet vraagtekens bij Brady's slechte humeur en vraagt zich af of er iets is waar ze over moeten praten. Brady verdooft 

zijn schuldgevoel door stiekem een shot te nemen en Nicole loopt Chloe tegen het lijf, die haar de echte reden vertelt waarom 

Eric Salem verliet. Justin informeert Sonny en Paul over een juridische kwestie.

15/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8371 Brooke gaat de strijd aan met Quinn op de huwelijksdag van Ridge en Shauna. De wereld van Ridge staat op zijn kop als 

een onverwachte bron schokkende informatie prijsgeeft.

15/4/2022 19:05 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

15/4/2022 19:35 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

15/4/2022 20:05 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

15/4/2022 21:05 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

15/4/2022 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. 

15/4/2022 21:55 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

15/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/4/2022 22:20 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 5

15/4/2022 23:20 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)

15/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/4/2022 23:55 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 1

16/4/2022 1:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 50, De ongenadige Everest  report. beklimming berg 1995

16/4/2022 2:40 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

16/4/2022 3:10 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

16/4/2022 3:40 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

16/4/2022 4:35 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

16/4/2022 4:55 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. 

16/4/2022 5:30 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

16/4/2022 6:00 De Daken van Rome De Daken van Rome

16/4/2022 7:00 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

16/4/2022 8:00 De Rolkrant 16.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/4/2022 9:00 Vieringen Viering - Stille Zaterdag

16/4/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 19/25

16/4/2022 10:15 MuziekSpecial in het teken van Pasen MuziekSpecial in het teken van Pasen - deel 1

16/4/2022 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, ...

16/4/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1984

16/4/2022 11:45 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

16/4/2022 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 13187 Nicole zet vraagtekens bij Brady's slechte humeur en vraagt zich af of er iets is waar ze over moeten praten. Brady verdooft 

zijn schuldgevoel door stiekem een shot te nemen en Nicole loopt Chloe tegen het lijf, die haar de echte reden vertelt waarom 

Eric Salem verliet. Justin informeert Sonny en Paul over een juridische kwestie.

16/4/2022 13:30 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

16/4/2022 15:00 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 6

16/4/2022 16:55 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

16/4/2022 17:25 Karel Jonckheere Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven 

die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976

16/4/2022 18:20 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

16/4/2022 18:30 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

16/4/2022 18:50 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

16/4/2022 19:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

16/4/2022 20:15 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

16/4/2022 21:15 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

16/4/2022 21:35 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

16/4/2022 21:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

16/4/2022 22:10 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

16/4/2022 22:40 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

16/4/2022 23:10 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)

16/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/04/2022 23:55 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 



Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 2

17/4/2022 1:50 Jean Daskalides Jean Daskalidès (Istanboel, 1922 - Gent, 3 november 1992) was een Belg van Griekse afkomst die bekend werd als 

pralinemaker onder de merken Daskalidès en Leonidas en daarnaast ook gynaecoloog, filmregisseur, jazzmuzikant, 

ziekenhuisdirecteur en lector aan de universiteit was.

17/4/2022 2:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

17/4/2022 3:50 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

17/4/2022 4:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

17/4/2022 5:10 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

17/4/2022 5:30 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

17/4/2022 5:50 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

17/4/2022 7:00 Vieringen Viering - Pasen

17/4/2022 8:00 De Rolkrant 17.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/4/2022 9:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Brazilië

17/4/2022 9:10 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's - Pasen

17/4/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

17/4/2022 10:15 MuziekSpecial in het teken van Pasen MuziekSpecial in het teken van Pasen - deel 2

17/4/2022 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, ...

17/4/2022 11:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

17/4/2022 12:00 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

17/4/2022 12:45 Tijd voor de revue Paris ! Paris ! (afl. 5). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest.

In zijn conference vertelt Lewie vandaag over zijn belevenissen tijdens een citytrip naar Parijs.

17/4/2022 13:05 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

17/4/2022 13:35 Retro Eclips: Premetro Antwerpen Retro Premetro Antwerpen

17/4/2022 14:10 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 7

17/4/2022 16:05 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

17/4/2022 16:35 Kappa Kappa ,  een film van Dan Key en Chris Devos

17/4/2022 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

17/4/2022 18:05 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

17/4/2022 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/4/2022 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8368 Quinn pusht Ridge om opnieuw met Shauna te trouwen, in een poging Brooke te vernietigen. Brooke is gekweld als Ridge 

haar informeert over zijn plannen.

17/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8369 Carters uitstekende prestaties bij Forrester Creations leveren hem een promotie op. Eric probeert Ridge bij zinnen 

te brengen, voordat hij een grote fout maakt.

17/4/2022 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8370 De huwelijksdag van Ridge en Shauna zit vol onverwachte verrassingen. Een mysterieus persoon heeft het lot van velen 

in handen.

17/4/2022 19:25 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas



17/4/2022 19:45 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

17/4/2022 20:45 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

17/4/2022 21:45 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

17/4/2022 22:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

17/4/2022 23:10 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

17/4/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

18/04/2022 0:05 Heimat Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture 

geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück. 

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. Afl. 3

18/4/2022 1:55 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

18/4/2022 2:15 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

18/4/2022 3:15 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

18/4/2022 4:15 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

18/4/2022 4:40 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

18/4/2022 5:45 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

18/4/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8371 Brooke gaat de strijd aan met Quinn op de huwelijksdag van Ridge en Shauna. De wereld van Ridge staat op zijn kop als 

een onverwachte bron schokkende informatie prijsgeeft.

18/4/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13187 Nicole zet vraagtekens bij Brady's slechte humeur en vraagt zich af of er iets is waar ze over moeten praten. Brady verdooft 

zijn schuldgevoel door stiekem een shot te nemen en Nicole loopt Chloe tegen het lijf, die haar de echte reden vertelt waarom 

Eric Salem verliet. Justin informeert Sonny en Paul over een juridische kwestie.


