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Zondag 26 februari is de 5e editie van  VanHorenZien . Dit is de voorlaatste editie van het 
1e seizoen van de Heusdense Talkshow. 

In Januari maakte de jonge presentator Koen van Bokhoven met succes zijn debuut als 
opvolger van Kristy van Kessel.  Zelf twitterde hij na afloop volop dat hij het ook hartstikke 
leuk  vond door op deze manier meer uit de gemeente Heusden te halen.
Samen met presentator Stefan Korthout en sidekick Antoine van Fraassen ontvangt hij deze 
keer weer 3 bijzondere Heusdenaren aan de fraaie gesprekstafels. 

Drunen heeft sinds 2010 een Tattoo Shop. Om zich verschillende stijlen eigen te maken 
moet een tattoo artist de nodige “vlieguren” maken. Roy Ottema vond op jonge leeftijd al 
niets leuker dan met inkt bezig te zijn, nu maakt hij  Oldskool,  Maori of Tribal creaties. Na 
vanmiddag weten weten we meer van hoe Roy ervaren is geworden in persoonlijke 
versieringen (of ontsieringen ?).

Onze 2e gast heeft wereldwijd succes. Al van jongs af aan wilde hij kunstenaar worden, hij 
wordt echter een succesvol art director. Pas op 45-jarige leeftijd kiest hij definitief voor het 
kunstenaarschap. Hij houdt niet zo van die sombere doeken, maar gebruikt juist felle 
kleuren. Zijn kunstwerken zijn collector items. De wetmatigheden van perspectief en 
vlakverdeling heeft hij ingeruild. Zondag wordt duidelijk waarom het moto van Clemens  
Briels “there’s no need to look forward, if you can practice your fantasy now! is”.

Onze laatste gast kon nog niet eens lopen toen ze zich al aan de spijlen van de box optrok 
om  te kunnen bewegen op muziek. Ze heeft alle vormen van ballet beoefend, deed allerlei 
danscursussen, maar werd betoverd toen ze de eerste keer bij de cursus buikdansen 
binnenkwam. Sindsdien heeft de buikdans haar niet meer losgelaten. Vergeleken bij de 
buikdans zijn voor haar alle andere dansen vlak, het buikdansen heeft diepgang en voor 
haar vergelijkbaar met yoga. Zondag de 26e zal Gonda Vrieling  laten horen misschien ook 
zien waarom de echte Egyptische buikdanseressen nationale heldinnen zijn.

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” ,   “Neuzen Tellen”  levert een winnaar van dit 
publieksspelletje en  “De Camera Draait Door” vertoont beeldopnames uit Heusden van 
afgelopen maand . Zend je poëtische gedichten of 6-woord-verhalen in voor PLAATSTAAL , 
deze worden vanaf dit boekenpodium voorgedragen worden. 

Rob van de Wiel heeft  passie voor surfen en hij trekt daarvoor vaak naar de kust. Het is die 
plek waar hij gegrepen wordt door het "juttersvirus". Hij maakt hierbij gebruik van onder 
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Met een mail naar bestellen@vanhorenzien.nl  kun je je aan/afmelden voor de toezending van de maandelijkse 
nieuwsbrief doorgeven.


