
25/4/2022 08:00 De Rolkrant 25.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/4/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

25/4/2022 10:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Oekraïne.

25/4/2022 10:05 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

25/4/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

25/4/2022 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, ...

25/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

25/4/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 1

25/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13192 Nicole komt thuis om Brady te vertellen dat ze verliefd is op Eric en de nacht met hem heeft doorgebracht. Kate vertelt 

Roman, John en Marlena wat ze te weten is gekomen... en een oude "vriend" is verbonden met de waarheid die ze zoeken. 

Bonnie confronteert Victor en vertelt hem dat ze hem heeft horen praten met Xander over een plan om Deimos 

te vermoorden.

25/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 18 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/4/2022 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1965

25/4/2022 13:55 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een jachtpartij

dodelijk te laten verongelukken. 

1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

25/4/2022 15:15 Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 

61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader. 

De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.

25/4/2022 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.

25/4/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

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

25/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8376 Liams minachting voor Finn komt aan de oppervlakte. Thomas kookt van woede als Hope Zende iets biedt dat hij wil.

25/4/2022 17:05 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is 

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

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

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

25/4/2022 17:30 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

25/4/2022 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, ...



25/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13193 Nicole bedankt Brady voor het begrip dat zij en Eric samen willen zijn, maar Brady slaat haar met verstomming. John vertelt 

Paul over de laatste aanwijzing. JJ brengt Abigail een huwelijkscadeau en onthult dat hij is geschorst bij de politie. 

Ondertussen probeert Lani Hope over te halen de schorsing van JJ te beëindigen.

25/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8377 Finn moedigt Steffy aan om iets terug te doen tijdens haar herstel. Zoe is heel eerlijk over haar verleden. Zende is erdoor 

geraakt en vraagt voorzichtig naar Carter.

25/4/2022 19:00 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

25/4/2022 19:20 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

25/4/2022 19:40 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

25/4/2022 20:00 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

25/4/2022 20:20 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

25/4/2022 20:45 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is 

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

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

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

25/4/2022 21:10 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

25/4/2022 21:40 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

25/4/2022 21:55 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

25/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

25/4/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 1

25/4/2022 23:20 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 1

25/4/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/4/2022 23:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond 

26/4/2022 01:35 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

26/4/2022 02:25 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

26/4/2022 02:55 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

26/4/2022 03:10 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

26/4/2022 03:30 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

26/4/2022 03:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

26/4/2022 04:10 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

26/4/2022 04:35 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is 

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

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

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

26/4/2022 04:55 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

26/4/2022 05:20 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

26/4/2022 05:45 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

26/4/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8377 Finn moedigt Steffy aan om iets terug te doen tijdens haar herstel. Zoe is heel eerlijk over haar verleden. Zende is erdoor 



geraakt en vraagt voorzichtig naar Carter.

26/4/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13193 Nicole bedankt Brady voor het begrip dat zij en Eric samen willen zijn, maar Brady slaat haar met verstomming. John vertelt 

Paul over de laatste aanwijzing. JJ brengt Abigail een huwelijkscadeau en onthult dat hij is geschorst bij de politie. 

Ondertussen probeert Lani Hope over te halen de schorsing van JJ te beëindigen.

26/4/2022 08:00 De Rolkrant 26.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/4/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

26/4/2022 09:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 18/25

26/4/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

26/4/2022 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, ...

26/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/4/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 2

26/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13193 Nicole bedankt Brady voor het begrip dat zij en Eric samen willen zijn, maar Brady slaat haar met verstomming. John vertelt 

Paul over de laatste aanwijzing. JJ brengt Abigail een huwelijkscadeau en onthult dat hij is geschorst bij de politie. 

Ondertussen probeert Lani Hope over te halen de schorsing van JJ te beëindigen.

26/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/4/2022 13:25 Jan Cox, a painter's odyssey Jan Cox, a painter's odyssey - 1988 - Het levensverhaal (1919-1980) van de Vlaamse schilder met o.a. broer Harry Cox 

en vrienden Hugo Claus, Pierre Alechinsky, Gerrit Kouwenaar en Fred Bervoets. Regie: Bert Beyens & Pierre De Clercq - 

Spreker: Jeroen Krabbé

26/4/2022 14:50 Haar Naam Was Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops

26/4/2022 15:15 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

26/4/2022 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.

26/4/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

26/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8377 Finn moedigt Steffy aan om iets terug te doen tijdens haar herstel. Zoe is heel eerlijk over haar verleden. Zende is erdoor 

geraakt en vraagt voorzichtig naar Carter.

26/4/2022 17:05 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

26/4/2022 17:30 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

26/4/2022 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, ...

26/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13194 Nicole is verbijsterd over Brady's dreigement dat hij haar zal aangeven voor de moord op Deimos als ze het niet uitmaakt 

met Eric en Salem verlaat. Gabi is niet blij dat Eli overweegt de stad te verlaten voor een baan, aangezien ze er zeker van is 

dat Rafe degene is die Eli's kans bij de politie van Salem blokkeert.



26/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8378 Liam hoort van Finns fantastische cadeau aan Steffy en besluit zich ermee te bemoeien. Thomas voelt druk nu Zendes 

plotseling is opgedoken terwijl Carter een verrassing plant voor Zoe.

26/4/2022 19:05 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

26/4/2022 20:00 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

26/4/2022 20:20 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

26/4/2022 21:20 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

26/4/2022 21:55 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

26/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/4/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 2

26/4/2022 23:20 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 2

26/4/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/4/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

27/4/2022 00:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

27/4/2022 01:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 13, Verscheurde schoonheid documentaire 1990, Everything Big documentaire  

1993, Smidje Smee animatiefilm  1942, Navel van de Middellandse zee documentaire   1980

27/4/2022 02:15 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

27/4/2022 02:50 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

27/4/2022 03:50 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

27/4/2022 04:05 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

27/4/2022 05:05 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

27/4/2022 05:35 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

27/4/2022 05:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

27/4/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8378 Liam hoort van Finns fantastische cadeau aan Steffy en besluit zich ermee te bemoeien. Thomas voelt druk nu Zendes 

plotseling is opgedoken terwijl Carter een verrassing plant voor Zoe.

27/4/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13194 Nicole is verbijsterd over Brady's dreigement dat hij haar zal aangeven voor de moord op Deimos als ze het niet uitmaakt 

met Eric en Salem verlaat. Gabi is niet blij dat Eli overweegt de stad te verlaten voor een baan, aangezien ze er zeker van is 

dat Rafe degene is die Eli's kans bij de politie van Salem blokkeert.

27/4/2022 08:00 De Rolkrant 27.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/4/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

27/4/2022 09:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 23/25

27/4/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

27/4/2022 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, ...

27/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



27/4/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 3

27/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13194 Nicole is verbijsterd over Brady's dreigement dat hij haar zal aangeven voor de moord op Deimos als ze het niet uitmaakt 

met Eric en Salem verlaat. Gabi is niet blij dat Eli overweegt de stad te verlaten voor een baan, aangezien ze er zeker van is 

dat Rafe degene is die Eli's kans bij de politie van Salem blokkeert.

27/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/4/2022 13:25 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

27/4/2022 14:20 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van 

een ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 

vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

27/4/2022 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.

27/4/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

27/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8378 Liam hoort van Finns fantastische cadeau aan Steffy en besluit zich ermee te bemoeien. Thomas voelt druk nu Zendes 

plotseling is opgedoken terwijl Carter een verrassing plant voor Zoe.

27/4/2022 17:05 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

27/4/2022 17:30 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

27/4/2022 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, ...

27/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13195 Sami maakt het Lucas moeilijk omdat hij van de wagon is gevallen. Sami is van plan om Lucas te helpen nuchter te worden. 

Eric is stomverbaasd als Nicole het nieuws vertelt dat ze toch geen leven met hem gaat opbouwen. Paul vertelt Sonny 

over zijn mislukte plan. Sonny is boos dat Paul dit heeft gedaan en is opgelucht dat Sami hen heeft tegengehouden.

27/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8379 Finn neemt controle over de situatie met Liam, wat het begin betekent van een epische rivaliteit. Carter en Zoe hebben 

een teder en authentiek gesprek over hun toekomst.

27/4/2022 19:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

27/4/2022 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

27/4/2022 19:55 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. 

Hoedenmaakster van de Franse presidentsvrouwen.

27/4/2022 20:15 En Route Cruises En route Cruises

27/4/2022 20:30 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

27/4/2022 20:50 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

27/4/2022 21:05 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

27/4/2022 22:00 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

27/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/4/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 



verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 3

27/4/2022 23:20 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 3

27/4/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/4/2022 23:50 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

28/4/2022 00:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 10, Rajastan  documentaire  1982, Ksjmir documentaire 1982

28/4/2022 01:45 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

28/4/2022 02:45 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

28/4/2022 03:15 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

28/4/2022 03:40 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. 

Hoedenmaakster van de Franse presidentsvrouwen.

28/4/2022 04:00 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

28/4/2022 04:15 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

28/4/2022 04:35 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

28/4/2022 05:35 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

28/4/2022 05:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

28/4/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8379 Finn neemt controle over de situatie met Liam, wat het begin betekent van een epische rivaliteit. Carter en Zoe hebben 

een teder en authentiek gesprek over hun toekomst.

28/4/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13195 Sami maakt het Lucas moeilijk omdat hij van de wagon is gevallen. Sami is van plan om Lucas te helpen nuchter te worden. 

Eric is stomverbaasd als Nicole het nieuws vertelt dat ze toch geen leven met hem gaat opbouwen. Paul vertelt Sonny 

over zijn mislukte plan. Sonny is boos dat Paul dit heeft gedaan en is opgelucht dat Sami hen heeft tegengehouden.

28/4/2022 08:00 De Rolkrant 28.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/4/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

28/4/2022 09:45 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. 

28/4/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

28/4/2022 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, ...

28/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/4/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 4

28/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13195 Sami maakt het Lucas moeilijk omdat hij van de wagon is gevallen. Sami is van plan om Lucas te helpen nuchter te worden. 

Eric is stomverbaasd als Nicole het nieuws vertelt dat ze toch geen leven met hem gaat opbouwen. Paul vertelt Sonny 



over zijn mislukte plan. Sonny is boos dat Paul dit heeft gedaan en is opgelucht dat Sami hen heeft tegengehouden.

28/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/4/2022 13:10 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

28/4/2022 13:25 Dicte - dubbel Passie en handboeien (dubbele aflevering). Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning . Er zijn diverse 

verdachten, maar Dicte en Wagner besluiten om het spoor van een geheime minnaar verder te onderzoeken. 

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

28/4/2022 15:05 Histoire de la Liaison Belgique Congo De geschiedenis van de luchtverbinding tussen België en Congo. Vanaf het begin met Edmond Thieffry in 1925 tot 

de duizendste vlucht in maart 1950. 1950

28/4/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1965

28/4/2022 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.

28/4/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

28/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8379 Finn neemt controle over de situatie met Liam, wat het begin betekent van een epische rivaliteit. Carter en Zoe hebben 

een teder en authentiek gesprek over hun toekomst.

28/4/2022 17:05 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

28/4/2022 17:30 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

28/4/2022 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, ...

28/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13196 Sami bezoekt Marlena en ervaart een scala aan emoties. Adrienne doet een beroep op Hattie als iedereen begint 

te beseffen dat Adrienne, ook bekend als Bonnie, niet de persoon is die ze kenden. Chad klaagt Andre aan voor zijn aandeel 

in het zandzakken van Hattie. Sonny komt opdagen met een suggestie en Andre neemt een onverwachte wending.

28/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8380 Steffy komt voor zichzelf op als Liam haar iets vraagt over Finn. Liam is stomverbaasd als Hope zegt dat ze weet waarom 

hij Steffy zo beschermt.

28/4/2022 19:00 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 

door UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

28/4/2022 19:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

28/4/2022 20:40 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

28/4/2022 21:45 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

28/4/2022 22:00 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

28/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/4/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 4

28/4/2022 23:20 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 



tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 4

28/4/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/4/2022 23:50 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

29/4/2022 00:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 18, Sancta Geertrudus  documentaire  1989, Edelstenen werkelijk echt  

documentaire 1990

29/4/2022 01:35 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

29/4/2022 02:40 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 

door UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

29/4/2022 03:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

29/4/2022 04:20 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

29/4/2022 05:20 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

29/4/2022 05:35 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

29/4/2022 05:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

29/4/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8380 Steffy komt voor zichzelf op als Liam haar iets vraagt over Finn. Liam is stomverbaasd als Hope zegt dat ze weet waarom 

hij Steffy zo beschermt.

29/4/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13196 Sami bezoekt Marlena en ervaart een scala aan emoties. Adrienne doet een beroep op Hattie als iedereen begint 

te beseffen dat Adrienne, ook bekend als Bonnie, niet de persoon is die ze kenden. Chad klaagt Andre aan voor zijn aandeel 

in het zandzakken van Hattie. Sonny komt opdagen met een suggestie en Andre neemt een onverwachte wending.

29/4/2022 08:00 De Rolkrant 29.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/4/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

29/4/2022 09:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Nigeria.

29/4/2022 09:55 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 24/25

29/4/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

29/4/2022 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, ...

29/4/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/4/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 5

29/4/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13196 Sami bezoekt Marlena en ervaart een scala aan emoties. Adrienne doet een beroep op Hattie als iedereen begint 

te beseffen dat Adrienne, ook bekend als Bonnie, niet de persoon is die ze kenden. Chad klaagt Andre aan voor zijn aandeel 

in het zandzakken van Hattie. Sonny komt opdagen met een suggestie en Andre neemt een onverwachte wending.

29/4/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/4/2022 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/4/2022 13:25 Wereldoorlog Twee Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland

29/4/2022 14:20 Missing Link Een avontuurlijke zoektocht die leidt van Terschelling naar Tervuren om de 'ontbrekende schakel' te vinden. 

Regie: Ger Poppelaars - Met: Johan Leysen, Tamara van der Dop, Thomas Acda en Nick van Buiten. 

Nederlands/Vlaams drama. 1997

29/4/2022 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.

29/4/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

29/4/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/4/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8380 Steffy komt voor zichzelf op als Liam haar iets vraagt over Finn. Liam is stomverbaasd als Hope zegt dat ze weet waarom 

hij Steffy zo beschermt.

29/4/2022 17:05 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

29/4/2022 17:30 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

29/4/2022 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, ...

29/4/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13197 Abigail loopt bij Sami binnen met Chad. Chad belooft Sami dat hij contact met hem opneemt zodra ze iets te weten komen. 

Later hebben Chad en Abigail een romantisch moment. In het bijzijn van Bonnie en Justin vertelt Victor Maggie dat hun huwelijk 

voorbij is en overhandigt hij de scheidingspapieren. Kayla's ober in het café is Tripp.

29/4/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8381 Hope heeft een paar ongemakkelijke feiten voor Liam over zijn relatie met Steffy. Zende is onder de indruk als Zoe spontaan 

een flirterige modeshow voor hem geeft.

29/4/2022 19:05 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

29/4/2022 19:30 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

29/4/2022 19:55 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

29/4/2022 20:50 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. 

29/4/2022 21:20 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

29/4/2022 21:45 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

29/4/2022 21:55 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

29/4/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/4/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de 

onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 5

29/4/2022 23:20 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 5

29/4/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/4/2022 23:50 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Jef Demedts en gasten Ludo Janssens, 

Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

30/4/2022 00:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21 -  Juwelen - Chorus Angelorum - Titlis - You Gotta Stop

30/4/2022 01:35 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.



30/4/2022 02:35 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

30/4/2022 03:00 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

30/4/2022 03:30 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

30/4/2022 04:30 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. 

30/4/2022 05:00 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

30/4/2022 05:30 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

30/4/2022 05:45 Architectuur Gent in beweging Architectuur Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

30/4/2022 05:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

30/4/2022 07:00 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

30/4/2022 08:00 De Rolkrant 30.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/4/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

30/4/2022 09:45 Compostela Compostela 20 jaar later

30/4/2022 10:15 Jan Smit in Sportpaleis Antwerpen Jan Smit, met zijn liveband, voor het eerst in het Antwerpse Sportpaleis. Naast zijn grootste hits brengt hij ook duetten 

met gastartiesten De Romeo's, Lindsay, Christoff en Ianthe Tavernier. Tweedelige uitzending. Aflevering 1

30/4/2022 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, ...

30/4/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1975

30/4/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

30/4/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13196 Sami bezoekt Marlena en ervaart een scala aan emoties. Adrienne doet een beroep op Hattie als iedereen begint 

te beseffen dat Adrienne, ook bekend als Bonnie, niet de persoon is die ze kenden. Chad klaagt Andre aan voor zijn aandeel 

in het zandzakken van Hattie. Sonny komt opdagen met een suggestie en Andre neemt een onverwachte wending.

30/4/2022 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/4/2022 13:25 Dicte - dubbel Aanwezigheid en afwezigheid (dubbel aflevering) Dicte's dochter Rose gaat samen met een vriendin en haar jongere zusje 

stappen. Maar op het feest verdwijnt het meisje. Noodgedwongen wekt Rose haar moeder om hen te helpen. 

En Dicte besluit aarzelend om ook Wagner in te schakelen, maar van het meisje is geen spoor te vinden en alles lijkt 

te wijzen op kwaad opzet. 

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

30/4/2022 15:00 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

30/4/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

30/4/2022 16:35 Osveta De vriendschap tussen de Turkse Osman en de christelijke Mitré in het Macedonië van 1900 is onmogelijk. Ondanks al hun 

tegenstellingen worden de mannen bloedbroeders. Maar verraad en wraak verstoort echter de vriendschap. Twee generaties

later, in het Belgische Antwerpen, arriveert Orchan, een nakomeling van Osman, om bloedwraak te nemen. 2000

30/4/2022 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, ...

30/4/2022 18:30 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

30/4/2022 18:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3



30/4/2022 19:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

30/4/2022 20:20 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

30/4/2022 21:20 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

30/4/2022 22:30 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

30/4/2022 23:00 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

30/4/2022 23:25 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 6

30/4/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/5/2022 00:05 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

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

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

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

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

ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever. Kate Winslet, Alan Rickman en 

Matthias Schoenaerts.

1/5/2022 02:05 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

1/5/2022 02:25 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

1/5/2022 02:45 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

1/5/2022 03:45 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

1/5/2022 05:00 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

1/5/2022 05:30 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

1/5/2022 05:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

1/5/2022 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

1/5/2022 08:00 De Rolkrant 01.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/5/2022 09:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Oeganda

1/5/2022 09:10 Over Gods Liefde Over Gods Liefde. Br. Stockman, Broeders Van Liefde

1/5/2022 09:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

1/5/2022 10:15 Jan Smit in Sportpaleis Antwerpen Jan Smit, met zijn liveband, voor het eerst in het Antwerpse Sportpaleis. Naast zijn grootste hits brengt hij ook duetten 

met gastartiesten De Romeo's, Lindsay, Christoff en Ianthe Tavernier. Tweedelige uitzending. Aflevering 2

1/5/2022 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, ...

1/5/2022 11:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

1/5/2022 12:00 Special Fats Domino deel 2 Fats Domino - Film deel 2 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.

1/5/2022 12:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/5/2022 13:00 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

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

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

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

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



ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever. Kate Winslet, Alan Rickman en 

Matthias Schoenaerts.

1/5/2022 14:55 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

1/5/2022 16:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

1/5/2022 17:00 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

1/5/2022 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, ...

1/5/2022 17:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/5/2022 18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8378 Liam hoort van Finns fantastische cadeau aan Steffy en besluit zich ermee te bemoeien. Thomas voelt druk nu Zendes 

plotseling is opgedoken terwijl Carter een verrassing plant voor Zoe.

1/5/2022 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8379 Finn neemt controle over de situatie met Liam, wat het begin betekent van een epische rivaliteit. Carter en Zoe hebben 

een teder en authentiek gesprek over hun toekomst.

1/5/2022 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8380 Steffy komt voor zichzelf op als Liam haar iets vraagt over Finn. Liam is stomverbaasd als Hope zegt dat ze weet waarom 

hij Steffy zo beschermt.

1/5/2022 19:25 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

1/5/2022 19:45 De Daken van New York De Daken van New York

1/5/2022 20:45 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

1/5/2022 21:45 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

1/5/2022 22:05 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

1/5/2022 23:05 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

1/5/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

2/5/2022 00:05 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

2/5/2022 01:05 Smaakmakkers 6 Smaakmakkers 6

2/5/2022 01:30 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

2/5/2022 01:55 De Daken van New York De Daken van New York

2/5/2022 02:50 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

2/5/2022 03:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

2/5/2022 04:10 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

2/5/2022 05:10 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

2/5/2022 05:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

2/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8381 Hope heeft een paar ongemakkelijke feiten voor Liam over zijn relatie met Steffy. Zende is onder de indruk als Zoe spontaan 

een flirterige modeshow voor hem geeft.

2/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13197 Abigail loopt bij Sami binnen met Chad. Chad belooft Sami dat hij contact met hem opneemt zodra ze iets te weten komen. 

Later hebben Chad en Abigail een romantisch moment. In het bijzijn van Bonnie en Justin vertelt Victor Maggie dat hun huwelijk 

voorbij is en overhandigt hij de scheidingspapieren. Kayla's ober in het café is Tripp.


