NIEUWSBRIEF 19, februari 2014

WOEDE!
Kreeg u het ook zo warm van de lustige editie in januari tijdens de
Dromen.Doen.Heusden.--dag? De temperatuur zal tijdens de editie van februari verder
stijgen tot het kookpunt, want het thema is de zonde woede en wrok! Uiteenlopende
gasten uit Heusden komen vertellen welke rol deze zonde speelt in hun leven en werk.
Komt dat horen, komt dat zien op zondag 23 februari in Hemlocks! We stellen u hieronder
graag de gasten voor.

Digitale schandpaal
Onze eerst gast haalde het NOS-journaal met zijn
opsporingsmethode naar benzinedieven. Pascal Tausch, eigenaar
van het Shell-tankstation in Drunen, liep veel inkomsten mis door
deze dieven. Zijn woede bracht hem op een idee: het plaatsen van
bewakingsbeelden van de benzinedieven op Twitter en Facebook. Op
deze manier probeert hij ze op te sporen om alsnog zijn geld te
krijgen en potentiële dieven af te schrikken. Is dit succesvol en wat
vindt men eigenlijk van deze digitale schandpaal?

Verzamelwoede
Onze tweede gast Lieneke Vriemsdijk weet met haar ‘woede’ veel
kinderen blij te maken, wiens lievelingsknuffel versleten is of
kwijtgeraakt. Grote kans dat zich in haar 80.000 knuffels tellende
collectie precies dezelfde knuffel bevindt! Dit bespaart niet alleen
de kinderen, maar ook ouders heel wat leed! Hoe komt Lieneke
eigenlijk aan zóveel knuffels en hoe is haar verzamelwoede
ontstaan?

Hulpverleners of hulpvragers?
Het lijkt de omgekeerde wereld: hulpverleners die zelf het slachtoffer worden van geweld. Helaas is dit
aan de orde van de dag. Ook in de gemeente Heusden komen dergelijke incidenten voor. Zo raakten in
oktober vorig jaar twee agenten gewond toen ze ingrepen bij een grote vechtpartij tussen twee groepen
jongeren. Onze derde gast, een van de wijkagenten uit het Heusdense politieteam, komt vertellen hoe
de politie deze problematiek beleeft.

Kunstgast
De kunstgast van februari is Suzanne Daems. Deze 27 jarige creatieveling houdt van uitdaging en is
sinds 2010 hard aan het werk om haar 1e stappen in de kunstwereld te zetten. Portretkunst met
acrylverf is haar passie.

En meer!
De gesprekken met de tafelgasten worden afgewisseld met de oude vertrouwde rubrieken:
humoristisch YouTube filmpje in VanZap+Zien, de publieksquiz Ik kook, ‘k nie, De Camera Draait Door
met een filmpje gemaakt in Heusden , Plaatstaal met een column van Ben Libregts over woede in het
rijke Vlijmense wielerleven en gedichten van dichter Sven Mathijssen, een Keek op de Week van
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