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Vraatzucht!
Héél veel cadeautjes, ontzettend veel lekker eten en drinken en super veel gezelligheid: de 
meest vraatzuchtige maand van het jaar is  weer aangebroken.  Het heerlijke avondje is 
achter de rug, maar de kerstdagen zijn alweer in aantocht. Alsof het dan nog niet genoeg 
is,  vieren we nog geen week later Oud & Nieuw. En tussendoor is  het op 29 december 
natuurlijk weer tijd voor VanHorenZien! De derde editie van seizoen drie zal in het teken 
staan  van,  hoe  kan  het  ook  anders,  de  hoofdzonde  vraatzucht.  Kan  jij  ook  maar  niet 
genoeg krijgen van al die gezelligheid deze maand? Kom 29 december naar Hemlocks! 

Help, een nieuwe alcoholwet!
De alcoholische vraatzucht van jongeren wordt vanaf 1 januari 2014 beperkt door een wijziging van de 
Drank- en Horecawet. Jongeren onder de achttien mogen geen alcoholische dranken meer gebruiken of 
in hun bezit hebben. Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging voor de plaatselijke horeca? Onze 
eerste gast Roel van den Oever, eigenaar van Herberg In Den Gekroonden Hoed in Elshout, vertelt 
erover. Hij heeft besloten om in het nieuwe jaar gewoon open te blijven voor 18-minners. Is hier sprake 
van vraatzucht of gewoon een gezond eigenbelang? We zijn ook benieuwd of vraatzuchtige jongeren 
elkaar niet stiekem drankjes gaan doorgeven in de kroeg.

Eet je slank
Heeft  u  ook  al  een  goed  voornemen  voor  2014?  Afvallen  bijvoorbeeld?  Hoe  doe  je  dat  op  een 
verantwoorde manier en hoe houd je het vol? Onze tweede gast  Angela van Zon vertelt het u! Zij is 
gewichtsconsulente en begeleidt mensen  naar een gezond voedingspatroon zonder  strenge  diëten, 
shakes, maaltijdvervangers, poeders of pillen. Benieuwd naar de ervaringen en tips van Angela? Kom 29 
december naar Hemlocks!

Leesgierig 
We  willen  ons  vraatzuchtige  publiek  een  derde  gast  natuurlijk  niet 
onthouden!  Dit  keer  is  dat  Paul  van  Loon,  één  van  de  bekendste 
Nederlandse kinderboekenschrijvers. We hebben de schrijver van onder 
andere Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus al eens kort ontvangen in de 
show en dat smaakte naar meer! Vraatzuchtig als we zijn, vragen we Paul 
naar alles waar hij de afgelopen tijd mee bezig is geweest. 

Keramiek in een eigentijds jasje
De KunstGast van de maand is  Olga Pullens. Haar eigentijdse keramische werken vormen stillevens, 
maar blijven ook wat ze zijn; een beker, bord, vaas of urn. Olga vindt inspiratie in de 17e eeuw en bij 
schilders als Morandi en Rothko. De komende editie laat ze enkele van haar werken zien en vertelt meer 
over haar werk.

En meer!
Natuurlijk  worden  de  interviews  weer  afgewisseld  met  een  humoristisch  YouTube  filmpje  in 
VanZap+Zien, de vernieuwde publieksquiz Ikook Iknie, beelden van Paul Engelkes in De Camera Draait 
Door, Plaatstaal met dichter Brandon Calluy muzikaal begeleid door Sven Mathijssen, een Keek op de 
Week van Antoine van Fraassen en burgemeester Jan Hamming beleeft zijn 2-minutes-of-fame! 



 

Alle info ook te vinden op: www.vanhorenzien.nl
Met een mail naar bestellen@vanhorenzien.nl  kun je je aan/afmelden voor deze maandelijkse nieuwsbrief. 


