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Zes gloednieuwe edities, zeven hoofdzonden
VanHorenZien is er weer! Aanstaande zondag 27 oktober gaat het derde seizoen van start
en is Dinnercafé Hemlocks in Drunen weer onze gastlocatie. Presentatoren Stefan
Korthout en Koen van Bokhoven gaan elke vierde zondag van de maand weer
uiteenlopende gasten uit de regio ontvangen en het hemd van het lijf vragen. In de 6
edities van dit seizoen komen ‘de zeven hoofdzonden’ als thema aan bod. De eerste editie
trappen we af met de zonde waar alle andere zonden uit voortkomen: hoogmoed en
ijdelheid. Degene die beweert deze zonde nooit begaan te hebben, is misschien wel het
meest schuldig… Zullen onze gasten een boekje opendoen over hun hoogmoed en
ijdelheid? Komt dat horen, komt dat zien!
‘Papa als het hulpje van de juf’ luidde de kop in het Algemeen Dagblad. In november start Basisschool de
Bolster in Drunen namelijk een zogenaamde partnerschapsschool, waarbij ouders de mogelijkheid
krijgen om hun kind tijdens schooltijd te helpen met hun schoolwerk onder leiding van een speciale
leerkracht. Onze eerste gast Henk van der Pas, directeur van Scala basisscholen in gemeente Heusden,
komt alles vertellen over dit bijzondere idee dat al meerdere landelijke kranten heeft gehaald en door
sommigen als hoogmoedig wordt beschouwd…
Onze tweede gast kunstenaar Rob Ruimers uit Elshout lijkt het tegenovergestelde van ijdel te zijn. Hij
legt namelijk het lot van 26 van zijn keramische beelden in de handen van het publiek tijdens de
veilingperformance Sculpture Requiem. Op 17 november zullen de beelden ter veilig worden
aangeboden onder live uitvoering van het door de Tilburgse Berrie Kolmans gecomponeerde Requiem.
De keramieken beelden die niet verkocht worden, vallen van grote hoogte op een betonnen vloer te
pletter. Om in ons thema te blijven: is dat niet doodzonde? Bent u ook benieuwd naar het antwoord van
Rob Ruimers?
Acteurs worden vaak bestempeld als ijdel. Klopt dat beeld of is hier sprake van een onterecht
vooroordeel? Onze derde gast, acteur Dirk van der Pol, geeft antwoord én belangrijker: hij komt
vertellen over zijn rol in tv-serie ‘Het Zappmysterie’ (NCRV) dat wekelijks te zien is op Nederland 3!
Wellicht kent u Dirk ook van andere tv-series, toneelproducties, (bedrijfs)films of commercials.
Daarnaast is hij ook actief als presentator en regisseur van diverse theatergroepen en verzorgt hij als
trainingsacteur communicatietrainingen en leent hij zij stem voor documentaires en reclame-uitingen.
Zoveel verschillende werkzaamheden, is dit een gevalletje van hoogmoed?
De KunstGast van de maand is gespot tijdens een van de recente kunstroutes In Heusden, voor nu nog
een mistery guest, maar na 27 oktober herken je voortaan het werk van deze kunstenaar.
Natuurlijk worden de interviews weer afgewisseld met de oude vertrouwde rubrieken: humoristisch
YouTube filmpje in VanZap+Zien, de publieksquiz Neuzen Tellen in een nieuw jasje, De Camera Draait
Door met een filmpje gemaakt in Heusdense , Plaatstaal met gedichten van dichter Sven Mathijssen,
een Keek op de Week van Antoine van Fraassen en in 2-minutes-of-fame aandacht voor een Heusdenaar
met bijzondere actie of prestatie.
Tot slot zal ook de muziek deze editie niet ontbreken. Kristy van Kessel en Johan Brandts (beiden
afkomstig uit Dashboard Dogs) verzorgen de muziek tijdens de show. De Amuse voor aanvang van de

