
 
NIEUWSBRIEF 14,  Maart 2013 
 

Zwarte bladzijden, Gouden randjes 
 
De seizoensafsluiting van VanHorenZien wordt een XL-uitvoering en vindt plaats in zaal De 

Waegenburgt van Partycentrum Wijnand van Delft. Op deze dag wordt ook de 

Boekenweek afgesloten en staan daarom tegenslagen en voorspoed centraal. Wie leeft er 

niet tussen deze tegenstell ing?  Presentatoren Stefan Korthout en Koen van Bokhoven 

ontvangen zondag 24 maart  3 gasten met hun ervaringen over hoogte- en dieptepunten. 

Mabel Mangnus en Helene van der Meijs zien kansen in de huidige malaise en stichtten  

hun digitale winkel Stad.nl, IngerMarlies Leeuwenburgh schreef levensverhalen op in 

Vlijmen en Kees Janson sloot bijna 1 jaar geleden zijn ambachtelijke slagerij in Heusden 

komt vertellen over zijn nieuwe hoogte hoogte- en dieptepunten.  

Voor deze speciale editie brengt theatergroep De Andersons tijdens de show l iederen van 

zanger Cornelis Vreeswijk, een man vol tegenstell ing.  

Ben erbij en loop vanaf 14.00 uur binnen in en beleef een middag vol tegenstell ingen.   
 

Onze eerste gast IngerMarlies Leeuwenburgh  ging op zoek naar tegenstellingen tussen goed en fout in 

de kern, die van oudsher niet zo'n beste naam heeft. Zij vroeg Vlijmenaren van 13-84 jaar hoe zij 

eigenlijk zelf leven en hoe zij het dorp Vlijmen beleven.  Van deze Vlijmense verhalen maakte zij een 

boek dat sinds eind januari te verkrijgen is. 

Voor onze tweede gast  Kees Janson begon bijna 1 jaar geleden een nieuw leven. Na 40 jaar leek zijn 

opdracht voltooid om interesse in vlees over te brengen en sloot hij als laatste van een slagersgeslacht 

zijn ambachtelijke slagerij in Heusden. Viel hij in zwart gat?  Kon hij wel echt stoppen?  Beleefde hij 

nieuwe gouden t ijden? Heeft hij nog iets om voor te strijden. We kunnen gekruide antwoorden 

verwachten van deze markante persoonlijkheid. 

De derde gast is burgemeester Helene van der Meijs van Stad.nl, een virtuele winkelstad met online 

winkels, die zij samen met Mabel Mangnus bedacht. Stad.nl opende 1 jaar geleden haar poorten,  begin 

deze maand stonden ze live in de Jaarbeurs.  Ervaren zij voorspoed door tegenslagen in echte 

winkelstraten?  

Kunstgast van de maand is Lucienne van Eeden.  De vele facetten van de natuur boeien haar mateloos.  

Haar werk is geen letterlijke weergave van de natuur zoals die zich aan ons oog manifesteert; maar haar 

intuït ieve vertaling van de kracht en schoonheid ervan, in verf, kleur en structuur. 

De talkshow start  met de rap van Ongelovige Thomas en omroepster Jenneke Heiblom praat deze 

middag weer alles aan elkaar. De tafelgesprekken worden afgewisseld met de vaste rubrieken:  

humorist isch YouTube filmpje in VanZap+Zien, de publieksquiz Neuzen Tellen, De Camera Draait 

Door met Heusdense beeldopnames van het thema , Plaatstaal met gedichten van dichter Sven 

Mathijssen, dagboekfragmenten van Antoine van Fraassen en een column van Hallo Heusden 

ondersteund met een cartoon van Bob Leenders. 

Theatergroep De Andersons brengt met eigen geluid, humor en poëzie vertolkingen van liedkunstenaar 

Cornelis Vreeswijk. Deze zanger van brutale, ironische liedjes woonde het grootste deel van zijn leven in 

Zweden , hij was daar net zo bekend om zijn liedjes als om zijn schandalen. Hij spaarde niemand in zijn 

teksten, ook zichzelf niet. 25 jaar na zijn dood kan iedere Zweed een lied van Vreeswijk zingen. In NL had 

Cornelis Vreeswijk bescheiden hitje met ‘De nozem en de non’. 

 



Strings in Emotions verzorgt de muziek t ijdens de Amuse voor aanvang van de show. 

 

Mis deze laatste editie niet, kom naar VanHorenZien  en neem  je vrienden of ex-vrienden mee! 

 

Zondag 24 maart 14:30 – 16:15 uur 

Zaal open en aanvang Amuse 14.o0 uur 

Zaal Waegenburght (Partycentrum Wijnand van Delft) 

Anton Pieckplein 73 

5152 LZ  Drunen 

De Andersons 

 

Toegangskaarten zijn te bestellen via e-mail: bestellen@vanhorenzien.nl  of via de website 

www.vanhorenzien.nl . 

De entree is gratis.  Voor dekking van de onkosten wordt tijdens de show met de pet rondgegaan.  

Je kunt ook speciale donateurs-entree-arrangementen bestellen: 

Koffie+ arangement € 5,00 (voor aanvang koffie + lekkernij) 

WegDromen-arrangement: 27,50 voor 2 personen (lekker borrel & hapje tijdens de show) 

Wandeling door de Kaart-arrangement: 32,50 (heerlijk eten na afloop) 

 
  

Deze Talkshow wordt geproduceerd door samenwerkingen van: 
 

 
en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:  
 

 

Met een mail naar bestellen@vanhorenzien.nl  kun je je aan/afmelden voor deze maandelijkse nieuwsbrief.  

Alle info op: www.vanhorenzien.nl 
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