
16/5/2022 8:00 De Rolkrant 16.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/5/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/5/2022 9:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

16/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

16/5/2022 10:55 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

16/5/2022 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, ...

16/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/5/2022 11:25 Heimat 22 -delige 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. 

16/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13207 John en Marlena sporen Sami op in het huis van Elvis, waar ze een slaapkamer heeft gevonden die toebehoort aan 

een zekere EJ. John doorzoekt het huis en vindt bewijs dat daar ook een vrouw woont - Susan Banks. Adrienne vertelt Lucas 

dat zij niet degene was die hem heeft gedumpt. Lucas hoort het hele verhaal aan van hoe Bonnie zich voordeed als 

Adrienne, en dan praten ze over hun relatie en Justin. Eve arriveert bij het Kiriakis landhuis en legt aan Maggie uit hoe ze 

Mrs. Deimos Kiriakis is geworden.

16/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/5/2022 13:10 Yesterday Eurovisiesongfestival-specials - Eurosong 1976 - 1989.

16/5/2022 13:45 Jean-Gina B De film Gina B. confronteert ons met een niet alledaags boeiend iemand, de transexueel Jean Gina B. die in deze film 

zijn eigen rol speelt. 1985

16/5/2022 15:15 De oorlogsjaren 1940-1945 De oorlogsjaren 1940-1945 - Zesdelige serie

16/5/2022 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.

16/5/2022 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

16/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8391 Quinn beschuldigt Shauna nadat ze door Eric is teruggefloten. Paris Buckingham, de zus van Zoe, verschijnt onverwacht bij 

Forrester Creations.

16/5/2022 17:10 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

16/5/2022 17:40 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, ...

16/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13208 Terwijl de druk op Kate toeneemt om de persoon te vinden die DiMera saboteert, gaat Theo naar het landhuis om haar 

te ontmoeten. Theo dekt zich in, maar Chad merkt zijn ongemak op. Kate duikt op en houdt Chad in het ongewisse. 

Abigail zegt haar baan op het politiebureau op. Sami wordt onder schot gehouden, staart Susan aan en wil te weten of

EJ nog in leven is. 

16/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8392 Shauna is geroerd door Erics grootse gebaar, nadat hij haar heeft verdedigd. Quinn is woedend op Shauna en eist dat Flo 

haar antwoorden geeft.

16/5/2022 19:00 Belgian Travel Blog Awards 2021 Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live

16/5/2022 20:40 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

16/5/2022 21:15 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles



16/5/2022 21:45 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

16/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/5/2022 22:25 Heimat 22 -delige 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. 

16/5/2022 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 1)

16/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/5/2022 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond

17/5/2022 1:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

17/5/2022 1:45 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

17/5/2022 2:15 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

17/5/2022 2:45 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

ze hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. 

In dit Zwitserse kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

17/5/2022 3:05 Belgian Travel Blog Awards 2021 Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live

17/5/2022 4:40 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

17/5/2022 5:15 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

17/5/2022 5:45 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

17/5/2022 6:15 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

17/5/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8392 Shauna is geroerd door Erics grootse gebaar, nadat hij haar heeft verdedigd. Quinn is woedend op Shauna en eist dat Flo 

haar antwoorden geeft.

17/5/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13208 Terwijl de druk op Kate toeneemt om de persoon te vinden die DiMera saboteert, gaat Theo naar het landhuis om haar 

te ontmoeten. Theo dekt zich in, maar Chad merkt zijn ongemak op. Kate duikt op en houdt Chad in het ongewisse. 

Abigail zegt haar baan op het politiebureau op. Sami wordt onder schot gehouden, staart Susan aan en wil te weten of

EJ nog in leven is. 

17/5/2022 8:00 De Rolkrant 17.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/5/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/5/2022 9:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

17/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en 

gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

17/5/2022 10:55 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

17/5/2022 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, ...

17/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/5/2022 11:25 Heimat 22 -delige 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. 

17/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 



17/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13208 Terwijl de druk op Kate toeneemt om de persoon te vinden die DiMera saboteert, gaat Theo naar het landhuis om haar 

te ontmoeten. Theo dekt zich in, maar Chad merkt zijn ongemak op. Kate duikt op en houdt Chad in het ongewisse. 

Abigail zegt haar baan op het politiebureau op. Sami wordt onder schot gehouden, staart Susan aan en wil te weten of

EJ nog in leven is. 

17/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/5/2022 13:10 Sonate à Bruxelles Sonate à Bruxelles

17/5/2022 13:30 Dilemma De relatie tussen het succeskoppel Karin en Jan komt op scherp te staan als door een accident van een van haar cliënten 

uitkomt dat haar man zich in zijn firma met duistere transacties bezig houdt. Als je huwelijk een nachtmerrie wordt! 

Regie: Freddy Coppens - Acteurs: Johan Leysen, Jan Decleir, Thom Hoffman, Alexandra Vandernoot. 

Nederlands-Belgisch psychologisch drama. 1989 

17/5/2022 15:10 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

17/5/2022 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.

17/5/2022 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

17/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8392 Shauna is geroerd door Erics grootse gebaar, nadat hij haar heeft verdedigd. Quinn is woedend op Shauna en eist dat Flo 

haar antwoorden geeft.

17/5/2022 17:10 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

17/5/2022 17:40 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, ...

17/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13209 In Memphis confronteren Sami, Marlena en John Susan met de vraag of Will nog in leven is of niet. Daarna gaat Sami terug 

naar Lucas en vertelt hem over Susan. Ondertussen benadert Paul een bekend gezicht aan de bar. Abigail probeert Chad 

gerust te stellen dat ze niet denkt dat Theo in het geheim met Andre zou samenwerken om DiMera te saboteren. 

Theo vertelt Kate dat hij de hack op DiMera heeft getraceerd naar een gebouw.

17/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8393 De vonk is overgesprongen tussen Zende en Paris. Liam flipt als Finn hem vertelt over zijn laatste gesprek met Thomas.

17/5/2022 19:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

17/5/2022 20:00 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

17/5/2022 20:25 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

17/5/2022 21:25 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

17/5/2022 21:55 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

17/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/5/2022 22:25 Heimat 22 -delige 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. 

17/5/2022 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 2)

17/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/5/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

18/5/2022 0:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en 

gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

18/5/2022 1:00 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC



18/5/2022 1:40 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

18/5/2022 2:00 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

18/5/2022 2:20 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

18/5/2022 2:45 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

18/5/2022 3:45 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

18/5/2022 4:05 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

18/5/2022 5:05 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

18/5/2022 5:35 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

18/5/2022 5:55 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

18/5/2022 6:10 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

18/5/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8393 De vonk is overgesprongen tussen Zende en Paris. Liam flipt als Finn hem vertelt over zijn laatste gesprek met Thomas.

18/5/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13209 In Memphis confronteren Sami, Marlena en John Susan met de vraag of Will nog in leven is of niet. Daarna gaat Sami terug 

naar Lucas en vertelt hem over Susan. Ondertussen benadert Paul een bekend gezicht aan de bar. Abigail probeert Chad 

gerust te stellen dat ze niet denkt dat Theo in het geheim met Andre zou samenwerken om DiMera te saboteren. 

Theo vertelt Kate dat hij de hack op DiMera heeft getraceerd naar een gebouw.

18/5/2022 8:00 De Rolkrant 18.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/5/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/5/2022 9:45 Mensen van overal Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor 

het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.

18/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en 

gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

18/5/2022 10:55 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

18/5/2022 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, ...

18/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/5/2022 11:25 Heimat 22 -delige 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. 

18/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13209 In Memphis confronteren Sami, Marlena en John Susan met de vraag of Will nog in leven is of niet. Daarna gaat Sami terug 

naar Lucas en vertelt hem over Susan. Ondertussen benadert Paul een bekend gezicht aan de bar. Abigail probeert Chad 

gerust te stellen dat ze niet denkt dat Theo in het geheim met Andre zou samenwerken om DiMera te saboteren. 

Theo vertelt Kate dat hij de hack op DiMera heeft getraceerd naar een gebouw.

18/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/5/2022 13:10 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

18/5/2022 14:00 Het geheim dat bloed zag In 1936 geeft de baron van Destelbergen op zijn sterfbed een schatkaart aan zijn zoon Waldo. Deze verliest echter de koker 

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

18/5/2022 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.

18/5/2022 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

18/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8393 De vonk is overgesprongen tussen Zende en Paris. Liam flipt als Finn hem vertelt over zijn laatste gesprek met Thomas.



18/5/2022 17:10 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

18/5/2022 17:40 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, ...

18/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13210 Victor wil Eve uit zijn huis hebben, maar ze verrast hem met een list. Victor is hier niet blij mee en Brady ook niet. Gabi heeft 

een verrassing voor Eli's eerste dag. Rafe probeert Eli te intimideren. Jennifer richt haar pijlen op Kate en de problemen 

bij DiMera. Nu Abigail weer aan het werk is, zijn de wittebroodsweken voorbij. Ze gaan ontbijten waar ze Gabi tegen het lijf 

lopen en iedereen verontrustend nieuws te horen krijgt.

18/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8394 Paris vraagt zich af wat er aan de hand is als Zoe haar waarschuwt voor Zende. Liam is op een missie om er zeker van te zijn 

dat Thomas niet achter Hope aan gaat.

18/5/2022 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)

18/5/2022 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

18/5/2022 19:55 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 

met de motor. Typische streekproducten.

18/5/2022 20:20 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

18/5/2022 20:50 Een partner in de lucht Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen in beeld 

gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)

18/5/2022 21:15 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

18/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/5/2022 22:25 Heimat 22 -delige 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. 

18/5/2022 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 3)

18/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

19/5/2022 0:30 En route special - Elzas Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

19/5/2022 0:50 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

19/5/2022 2:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)

19/5/2022 3:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

19/5/2022 3:25 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 

met de motor. Typische streekproducten.

19/5/2022 3:50 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

19/5/2022 4:20 Een partner in de lucht Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen in beeld 

gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)

19/5/2022 4:45 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

19/5/2022 6:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

19/5/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8394 Paris vraagt zich af wat er aan de hand is als Zoe haar waarschuwt voor Zende. Liam is op een missie om er zeker van te zijn 

dat Thomas niet achter Hope aan gaat.

19/5/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13210 Victor wil Eve uit zijn huis hebben, maar ze verrast hem met een list. Victor is hier niet blij mee en Brady ook niet. Gabi heeft 

een verrassing voor Eli's eerste dag. Rafe probeert Eli te intimideren. Jennifer richt haar pijlen op Kate en de problemen 

bij DiMera. Nu Abigail weer aan het werk is, zijn de wittebroodsweken voorbij. Ze gaan ontbijten waar ze Gabi tegen het lijf 

lopen en iedereen verontrustend nieuws te horen krijgt.

19/5/2022 8:00 De Rolkrant 19.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



19/5/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/5/2022 9:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

19/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en 

gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

19/5/2022 10:55 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

19/5/2022 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, ...

19/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/5/2022 11:25 Heimat 22 -delige 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. 

19/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13210 Victor wil Eve uit zijn huis hebben, maar ze verrast hem met een list. Victor is hier niet blij mee en Brady ook niet. Gabi heeft 

een verrassing voor Eli's eerste dag. Rafe probeert Eli te intimideren. Jennifer richt haar pijlen op Kate en de problemen 

bij DiMera. Nu Abigail weer aan het werk is, zijn de wittebroodsweken voorbij. Ze gaan ontbijten waar ze Gabi tegen het lijf 

lopen en iedereen verontrustend nieuws te horen krijgt.

19/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/5/2022 13:10 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

19/5/2022 14:10 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

19/5/2022 15:10 Yesterday Eurovisiesongfestival-specials - Eurosong 1976 - 1989.

19/5/2022 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.

19/5/2022 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

19/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8394 Paris vraagt zich af wat er aan de hand is als Zoe haar waarschuwt voor Zende. Liam is op een missie om er zeker van te zijn 

dat Thomas niet achter Hope aan gaat.

19/5/2022 17:10 Rally 2022 Rally 2022

19/5/2022 17:40 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, ...

19/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13211 Eve ontkent Deimos te hebben vermoord terwijl Brady aan Rafe en Eli vertelt dat hij bewijs heeft. Gabi vertelt Chad en 



Abigail over haar werkaanbod van Kate. Ze zal het afslaan als een van hen er een probleem mee heeft. Zodra Gabi weg is, 

vertelt Chad aan Abigail dat het tijd is om Theo te ondervragen. Claire is dolblij dat haar nieuwe lied trending is. 

Theo geeft toe dat hij mensen heeft betaald om haar volgers te zijn.

19/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8395 Steffy wil dat Hope eerlijk tegen haar is over waarom Liam zoveel tijd doorbrengt met Kelly. Liam stormt het appartement 

van Thomas binnen en schrikt van wat hij daar aantreft.

19/5/2022 19:00 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Antwerpen

19/5/2022 19:55 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

19/5/2022 20:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

19/5/2022 21:15 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

19/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/5/2022 22:25 Heimat 22 -delige 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. 

19/5/2022 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 4)

19/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en

gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

20/5/2022 0:30 Tweede Wereldoorlog De jaren 40-45

20/5/2022 2:10 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Antwerpen

20/5/2022 3:10 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

20/5/2022 3:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

20/5/2022 4:40 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

20/5/2022 5:40 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

20/5/2022 6:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

20/5/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8395 Steffy wil dat Hope eerlijk tegen haar is over waarom Liam zoveel tijd doorbrengt met Kelly. Liam stormt het appartement 

van Thomas binnen en schrikt van wat hij daar aantreft.

20/5/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13211 Eve ontkent Deimos te hebben vermoord terwijl Brady aan Rafe en Eli vertelt dat hij bewijs heeft. Gabi vertelt Chad en 

Abigail over haar werkaanbod van Kate. Ze zal het afslaan als een van hen er een probleem mee heeft. Zodra Gabi weg is, 

vertelt Chad aan Abigail dat het tijd is om Theo te ondervragen. Claire is dolblij dat haar nieuwe lied trending is. 

Theo geeft toe dat hij mensen heeft betaald om haar volgers te zijn.

20/5/2022 8:00 De Rolkrant 20.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/5/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/5/2022 9:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

20/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en 

gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

20/5/2022 10:55 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

20/5/2022 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, ...

20/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



20/5/2022 11:25 Heimat 22 -delige 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. 

20/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13211 Eve ontkent Deimos te hebben vermoord terwijl Brady aan Rafe en Eli vertelt dat hij bewijs heeft. Gabi vertelt Chad en 

Abigail over haar werkaanbod van Kate. Ze zal het afslaan als een van hen er een probleem mee heeft. Zodra Gabi weg is, 

vertelt Chad aan Abigail dat het tijd is om Theo te ondervragen. Claire is dolblij dat haar nieuwe lied trending is. 

Theo geeft toe dat hij mensen heeft betaald om haar volgers te zijn.

20/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/5/2022 13:10 Mam'zelle Souris Mam'zelle Souris - Sletches

20/5/2022 14:05 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en 

Marta Dusseldorp. 

20/5/2022 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.

20/5/2022 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

20/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8395 Steffy wil dat Hope eerlijk tegen haar is over waarom Liam zoveel tijd doorbrengt met Kelly. Liam stormt het appartement 

van Thomas binnen en schrikt van wat hij daar aantreft.

20/5/2022 17:10 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

20/5/2022 17:40 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, ...

20/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13212 Sami heeft een emotionele reünie met Roman. Nadat Sami is vertrokken, maken Marlena en Roman zich zorgen over wat 

Sami zou kunnen doen na de ravage die ze al heeft aangericht sinds haar terugkeer naar Salem. Ondertussen gaat Sami naar 

het politiebureau en vraagt om Rafes hulp. Eve klaagt Eli en Rafe aan nadat ze is binnengebracht voor verhoor. 

Chad en Abigail vragen Theo botweg of Andre hem aan iets achterbaks laat werken. Kate is overstuur als ze hoort van weer 

een rampzalige deal bij DiMera.

20/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8396 De relatie tussen Thomas en 'Hope' neemt een drastische wending. Liam is geschokt als hij de reactie ziet van Steffy en 

Hope op Thomas en 'Hope'.

20/5/2022 19:05 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

20/5/2022 19:35 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

20/5/2022 20:00 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

20/5/2022 21:00 Panama Mi nombre es Panamà. Panama stad, kanaal, eilanden, vulkanisme, ... Een film van Frans Verhoeven 

20/5/2022 21:45 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

20/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/5/2022 22:25 Heimat 22 -delige 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. 

20/5/2022 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 5)

20/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en 

gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

21/5/2022 0:30 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij 

haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van 

een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug 

te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar huis 

te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als een koningin, 

verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 

1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, 

Jean Lescat, Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

21/5/2022 2:30 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

21/5/2022 3:00 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

21/5/2022 3:25 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

21/5/2022 4:25 Panama Mi nombre es Panamà. Panama stad, kanaal, eilanden, vulkanisme, ... Een film van Frans Verhoeven 

21/5/2022 5:10 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

21/5/2022 5:40 Mensen van overal In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet

probleemloos te verlopen.

21/5/2022 6:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

21/5/2022 6:35 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

21/5/2022 7:00 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

21/5/2022 8:00 De Rolkrant 21.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/5/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/5/2022 9:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

21/5/2022 10:05 André Rieu in Venice Met André Rieu in Venice - deel 1 

21/5/2022 11:15 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, ...

21/5/2022 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1985

21/5/2022 11:55 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

21/5/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13211 Eve ontkent Deimos te hebben vermoord terwijl Brady aan Rafe en Eli vertelt dat hij bewijs heeft. Gabi vertelt Chad en 

Abigail over haar werkaanbod van Kate. Ze zal het afslaan als een van hen er een probleem mee heeft. Zodra Gabi weg is, 

vertelt Chad aan Abigail dat het tijd is om Theo te ondervragen. Claire is dolblij dat haar nieuwe lied trending is. 

Theo geeft toe dat hij mensen heeft betaald om haar volgers te zijn.

21/5/2022 13:25 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/5/2022 13:30 De Toekomst van '36 Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen 

in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst 

hebben. Regie: Linda van Tulden, Willem Thijssen - Acteurs: Ramon Teixidor, Françoise Binder, José Costa, Felix & 

Francisco Carrasquer. 

21/5/2022 15:15 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 7

21/5/2022 16:20 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

21/5/2022 16:50 Bastaard halve prijs Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973



21/5/2022 17:15 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!

21/5/2022 17:40 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, ...

21/5/2022 17:50 Evrard ervaart: Peru ten Zuiden van Lima Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

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

21/5/2022 18:40 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

21/5/2022 19:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

21/5/2022 20:10 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

21/5/2022 21:10 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

21/5/2022 22:00 Mensen van overal Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor 

het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.

21/5/2022 22:30 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

21/5/2022 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)

21/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/5/2022 23:45 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en 

Marta Dusseldorp. 

22/5/2022 1:20 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

22/5/2022 2:00 Evrard ervaart: Peru ten Zuiden van Lima Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

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

22/5/2022 2:50 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

22/5/2022 3:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

22/5/2022 4:15 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

22/5/2022 5:15 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

22/5/2022 6:05 Mensen van overal Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor 

het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.

22/5/2022 6:35 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

22/5/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/5/2022 8:00 De Rolkrant 22.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/5/2022 9:00 Kerk in Nood Zusters uit Syrië. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt. 

22/5/2022 9:05 Mensen van overal Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor 

het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.

22/5/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

22/5/2022 10:15 André Rieu in Venice André Rieu in Venice - deel 2

22/5/2022 11:15 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, ...

22/5/2022 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

22/5/2022 12:00 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

22/5/2022 12:55 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!

22/5/2022 13:10 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

22/5/2022 14:05 You Gotta Stop You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971

22/5/2022 14:25 Hoogste tijd Het scenario voor de film is gebaseerd op de roman Hoogste Tijd van Harry Mulisch met aan de camera: Robby Müller. 



Regie: Frans Weisz Met: Rijk de Gooyer, Josse De Pauw, Kitty Courbois, Camilla Siegertsz, Bartb Slegers, Michael Pas en 

Peter Van den Begin.  Nederlands/Vlaams drama. 1995 

22/5/2022 16:10 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 8

22/5/2022 17:15 Elias Elias of Het Gevecht met de Nachtegalen. Naar het boek van Maurice Gilliams. Regie: Klaas Rusticus 

22/5/2022 18:35 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, ...

22/5/2022 18:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/5/2022 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8394 Paris vraagt zich af wat er aan de hand is als Zoe haar waarschuwt voor Zende. Liam is op een missie om er zeker van te zijn 

dat Thomas niet achter Hope aan gaat.

22/5/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8395 Steffy wil dat Hope eerlijk tegen haar is over waarom Liam zoveel tijd doorbrengt met Kelly. Liam stormt het appartement 

van Thomas binnen en schrikt van wat hij daar aantreft.

22/5/2022 19:50 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

22/5/2022 20:45 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

22/5/2022 21:45 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

22/5/2022 22:30 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

22/5/2022 23:25 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

22/5/2022 23:55 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

23/5/2022 0:55 Belgian Travel Blog Awards 2021 Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live

23/5/2022 2:35 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

23/5/2022 3:30 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

23/5/2022 4:30 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

23/5/2022 5:15 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

23/5/2022 6:10 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

23/5/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8396 De relatie tussen Thomas en 'Hope' neemt een drastische wending. Liam is geschokt als hij de reactie ziet van Steffy en 

Hope op Thomas en 'Hope'.

23/5/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13212 Sami heeft een emotionele reünie met Roman. Nadat Sami is vertrokken, maken Marlena en Roman zich zorgen over wat 

Sami zou kunnen doen na de ravage die ze al heeft aangericht sinds haar terugkeer naar Salem. Ondertussen gaat Sami naar 

het politiebureau en vraagt om Rafes hulp. Eve klaagt Eli en Rafe aan nadat ze is binnengebracht voor verhoor. 

Chad en Abigail vragen Theo botweg of Andre hem aan iets achterbaks laat werken. Kate is overstuur als ze hoort van weer 

een rampzalige deal bij DiMera.


