NIEUWSBRIEF 4, Januari 2012

VanHorenZien kijkt met trots terug op het eerste jaar talkshows in de gemeente
Heusden. Onder meer dankzij nieuwe sponsoren kunnen we ook in 2012 doorgaan met dit
programma. Zondag 29 januari is de volgende aflevering.
In December liet eerst Emiel Lensen iedereen ontgoocheld achter na zijn mentalisme-act en
als slot verraste presentatrice Kristy nog eens door te melden dat het haar laatste show
was .
De afgelopen weken is hard gezocht naar een vervanging. Bij de 4e editie van de talkshow
VanHorenZien verwelkomen presentator Stefan Korthout en sidekick Antoine van Fraassen
deze keer niet alleen 3 bijzondere Heusdenaren, maar ook hun nieuwe collega.
Als grap vulde ze als 15-jarige een aanmeldingsformulier in en verkreeg ze zonder enige
toneelervaring de hoofdrol in een bioscoopfilm. Dat overkwam de inmiddels 19-jarige Jolijn
van de Wiel. Was dit eenmalig of krijgen we haar, behalve aan onze gesprekstafel, in de
toekomst nog meer te zien.
In Heesbeen schrijft hij prachtige Nederlandstalige liedjes vol liefde, humor en zelfspot.
Vorig jaar bracht hij een van de meest bijzondere Nederlandse albums uit. Hiermee verwierf
Jeroen Kant in december 2011 in Paradiso de publieksprijs in de finale van de Grote Prijs
van Nederland.
De laatste gast was een goede bekende in de horeca, zij was de 1e vrouwelijke prins
carnaval van Dwergonië, bestuurde jarenlang de KVD, maar sinds een half jaar wijdt Ans
Merkx al haar krachten aan een jeu-de-boules-complex.
Rapper Ongelovige Thomas start de show op en zal deze aan het einde in rap samenvatten.
Zoals gebruikelijk worden de interviews afgewisseld met de vaste rubrieken.
Geniet van de beelden in “VanZap+Zien” , probeer het publieksspelletje “neuzen tellen” te
winnen en laat je verrassen bij “De Camera Draait Door” met de beeldopnames die gemaakt
zijn door bezoekers van de vorige show. In PLAATSTAAL is weer tijd en ruimte voor
voordrachten van een selectie gedichten en/of 6-woord-verhalen.
De worstenbroodjesbakker Frans van Beurden van de gemeente Heusden is na zijn
pensioen gaan schilderen. In ons decor laat hij enkele van zijn werken zien.
Liefhebbers van alles wat geschreven is in de “days of dope and hope” kunnen hun hart
ophalen bij het Duo L.O.E.M. (Lekker Onze Eigen Muziek). Het tweetal verzorgt met gitaar,
zang en cello de inloopmuziek.
The Word is de huisband van de maand. De band bestaat sinds December 2010 en in maart
zijn ze begonnen met hun eerste single Do You know I need you. Ze zijn klaar om door te
breken en zoals elke band dromen zij van grote podias, touren door het buitenland. Toch
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