NIEUWSBRIEF 6, Maart 2012
Zondag 25 Maart is de 6e editie van VanHorenZien . Dit wordt de laatste editie van het 1e seizoen
van deze Heusdense Talkshow. In deze laatste editie staat het thema “Vriendschappen en andere
ongemakken” centraal. Dit is het thema van de Boekenweek 2012 en hiermee wordt deze
Boekenweek bij VanHorenZien afgesloten.
De jonge presentator Koen van Bokhoven zal samen met medepresentator Stefan Korthout weer 3
bijzondere Heusdenaren ontvangen aan hun boekentafels. Deze keer willen zij alles weten van de
vriendschappen van deze gasten en de bijbehorende ongemakken.
Kom dus naar deze bijzondere editie van VanHorenZien, neem je vrienden mee en geniet van
andermans ongemakken. VanHorenZien belooft dat jij je dan niet ongemakkelijk hoeft te voelen
hierbij.
Al vanaf haar 17e wilde zij zich inzetten voor ontwikkelingshulp. Op haar vijftigste verjaardag viel het
besluit om het nu écht te gaan doen. In januari van dit jaar besteedde ze samen met nieuwe
vrienden vier weken van haar leven aan een vrijwilligersproject van Be-More in Afrika. Ze draaide
mee bij een noodopvang voor achtergelaten, mishandelde of misbruikte kinderen en zwangere
tieners en hun pasgeboren baby’s. De ongemakken en ervaringen van Ineke van Kessel waren niet
mis.
In december was zijn voorganger in de laatste maand dat hij in functie was tafelgast bij
VanHorenZien. De nieuwe burgemeester is al in de eerste maand als gast aanwezig. We zijn
nieuwsgierig hoe Jan Hamming afscheid heeft genomen van Tilburgse vrienden en hoe hij nieuwe
vrienden maakt en wat zijn ongemakken hierbij zijn.
Problemen rondom eenzaamheid nemen toe. Daarom worden er ontmoetingsactiviteiten
georganiseerd voor mensen die zich eenzaam (dreigen te) voelen. Deze ontmoetingen kunnen weer
uitgroeien tot vriendschappen. Ruud Jansen werkt bij MEE en is betrokken bij de projectgroep
Ontmoeten, hij kent de ongemakken van eenzaamheid, het ontbreken van vriendschappen en het
aangaan van nieuwe verbindingen.
Deze keer geen Kunstenaar van de Maand, in plaats daarvan is in het kader van het thema van de
Boekenweek Anne Raaijmakers te gast. Zij zal tekst & uitleg geven over Online vriendschappen en de
bijbehorende ongemakken. Ook zal zij samen met presentator Koen je kennis van Social Media en
Online uitingen uitvragen bij de publieksquiz “Neuzen Tellen”.
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” en beeldopnames uit Heusden van 4 leerlingen van Fiedelino in “De Camera
Draait Door”. Voorlees-winnares Julia Tromp draagt poëzie voor op het boekenpodium van
PLAATSTAAL. Anne Raaijmakers sluit haar uitleg af bij PLAATSTAAL .
De muziek tijdens de inloop en de naborrel worden verzorgd door twee ensembles van centrum voor
de kunsten De Aleph. Het fluitenensemble o.l.v. fluitdocent Titia Monteban is de jongste loot aan de
ensemblestam. Op 4 maart was hun 1e optreden tijdens de voorstelling De Metaal in de Gieterij
Drunen. Het gitaarensemble o.l.v. gitaardocent Frank Lamm timmert al een aantal jaar gestaag aan
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Met een mail naar bestellen@vanhorenzien.nl kun je je aan/afmelden voor de toezending van de maandelijkse
nieuwsbrief doorgeven.

