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Onder embargo tot maandag 4 april om 20.40 u. 
NIEUW IN THUIS: KWINTEN VAN HEDEN 
De broer van Jens duikt op vanaf 8 april 
 
 
Op vrijdag 8 april maken de Eén-kijkers kennis met Stijn, een nieuw personage in Thuis 
dat vertolkt wordt door Kwinten Van Heden. Stijn is de broer van Jens. Nina maakt 
zich ondertussen grote zorgen over haar huwelijk met Peter. Strooit Femke roet in het 
eten? 
 

 
 
Op vrijdag 8 april doet een nieuw personage zijn intrede in Thuis. Het gaat om Stijn De 
Belder (Kwinten Van Heden), de broer van Jens (Jelle Cleymans). Stijn, die sinds een 
ongeval wat moeilijk loopt, keert terug naar België om mee te werken aan een universitair 
onderzoek in het kader van zijn doctoraatsthesis. Het is een blij weerzien met zijn broertje 
Jens en ook Tim (Jeroen Lenaerts) en Katrien (Lotte Vannieuwenborg) ontvangen hem 
met open armen. Stijn mag zelfs tijdelijk intrekken bij Tim wanneer er problemen zijn met 
zijn logies aan de universiteit. Hij voelt zich meteen thuis bij Jens en Tim en ook met 
Katrien klikt het onmiddellijk. (aflevering van dinsdag 12 april) 
 
Helaas wordt al snel duidelijk dat de twee broers wel heel erg verschillend zijn. De oude 
vetes tussen Jens en Stijn steken opnieuw de kop op en Jens vindt het vreselijk wanneer 
hij, net als vroeger, voortdurend wordt vergeleken met zijn broer. Het wordt alleen maar 
erger wanneer Stijn en Katrien een weddenschap afsluiten. Als Stijn erin slaagt om Jens 
opnieuw aan het studeren te krijgen, moet Katrien een Star wars-marathon doorstaan. 
Slaagt hij er niet in, dan organiseert Katrien een filmavondje vol zeemzoete romantische 
komedie. Jens kan er niet om lachen en vindt de aanwezigheid van zijn broer plots niet 
meer zo leuk … (aflevering van dinsdag 19 april) 



 
 

OVER KWINTEN 
De rol van Stijn wordt vertolkt door Kwinten Van Heden. Die 
studeerde taal- en letterkunde aan de KULeuven en volgde 
theaterlessen bij toneelschool Jonna. Tot voor kort werkte 
Kwinten als programmamedewerker bij Karrewiet, het 
actualiteitsmagazine van Ketnet. Als acteur is hij verbonden aan 
twee Leuvense theatergezelschappen: fABULEUS (Kasimir & 
Karoline, Jeanne) en De Reynaertghesellen (Immaculata, Risjaar 
De Modderfokker den Derde, Bedden, De Revisor). Vorig jaar 
speelde hij nog mee in het afstudeerproject van Braam Verreth, 
die Franky speelt in Thuis, aan het Lemmensinstituut in Leuven. 
Daarnaast is hij ook te zien in enkele kortfilms. Vanaf 8 april 
kunnen de kijkers Kwinten elke dag in Thuis aan het werk zien 
als Stijn De Belder, de broer van Jens. 
 

 

 
KIEST PETER VOOR NINA OF VOOR FEMKE? 
 
Op 21 maart nam Peter (Geert Hunaerts) een 
ingrijpende beslissing. Hij stelde zijn huwelijk met 
Nina (Clara Cleymans) uit, naar eigen zeggen 
omdat zijn moeder (Marilou Mermans) een zware 
operatie moet ondergaan en hij haar toch voor het 
feest wilde uitnodigen. Nina is helemaal van slag en 
zoekt troost bij haar moeder Dominique (Andrea 
Croonenberghs) en grootvader Leo (Walter 

oermans).  

t 
ij uiteindelijk toch voor zijn oude liefde Femke? 

NEN OP WRAAK 
flevering van maandag 4 april 

eramen Dominique en 
ina een sluw plan om voor eens en altijd af te rekenen met Peter.  

 20.40 u.: 
NA 

flevering van vrijdag 8 april 

M
 
Dominique gelooft niets van Peters verklaring. Voor haar is er maar één schuldige en dat is 
Femke (Vanya Wellens). Nina weigert dat te geloven en blijft Peter vertrouwen. Ook Peter 
ontkent dat Femke iets met zijn beslissing te maken heeft, maar achter Nina’s rug groeit 
het vertrouwen tussen Peter en Femke. Blijft hij geloven in zijn huwelijk met Nina of kies
h
 
DOMINIQUE EN NINA ZIN
A
 
Dominique blijft er bij Nina op aandringen dat ze moet breken met Peter. Langzaam maar 
zeker begint ook Nina te beseffen dat haar moeder wel eens gelijk zou kunnen hebben. 
Nina maakt van haar hart een steen en volgt de raad van haar moeder op. Terwijl Peter en 
Femke hun gevoelens voor elkaar niet langer kunnen verbergen, b
N
 
Onder embargo tot vrijdag 8 april om
PETER BREEKT MET NI
A
 
Peter breekt met Nina en het huwelijk wordt definitief geannuleerd. Peter is vastberaden 
om een nieuw leven te beginnen met Femke. Dominique en Nina besluiten samen te 
vertrekken en ze zorgen ervoor dat het afscheid van Nina nog lang zal nazinderen bij Peter. 
De ware impact van hun plan zal pas na hun vertrek duidelijk worden … 



Onder embargo tot maandag 11 april om 20.40 u.:  
Tom doet een akelige ontdekking; de rekening van het notariaat is geplunderd. 
 
 
Thuis is een programma van Het Televisiehuis voor Eén. 
 
 

  De intrede van Kwinten Van Heden en de uitvoering van de plannen van 
Dominique en Nina in Thuis: op vrijdag 8 april om 20.10 u. 

   www.een.be/thuis 
http://blog.ellievranken.be 

 
 
 

INTERVIEWS 
 

Een interview aanvragen met Kwinten Van Heden kan via interviews@vrt.be. 
 
FOTO’S 
 

Op pers.vrt.be worden foto’s van de personages Stijn, Dominique en Nina beschikbaar 
gemaakt. 
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