2018 september

Georganiseerde criminaliteit in Brabant- door Nana Pouwels
19 september 2018 om 19.30 uur
Het onderwerp van de presentatie is spannend en actueel
maar Nana houdt de toon luchtig!
Ze is als criminoloog al bijna 4 jaar werkzaam bij het
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Nana
neemt ons mee in haar wereld; de wereld van de
georganiseerde criminaliteit en zij zal een boekje opendoen
over hoe de criminele onderwereld steeds meer verweven
raakt met de bovenwereld. En het kan jullie niet ontgaan zijn:
Brabant spant de kroon.
Maar: Hoe groot is het probleem nou eigenlijk? En: Wat
vraagt dit van de overheid?
Hoewel onze maatschappij nooit helemaal vrij zal zijn van
criminaliteit proberen we als overheid criminele acties wel zo
veel mogelijk te verstoren. De grootste uitdaging is dat we
willen voorkomen dat de overheid of maatschappij criminelen
onbewust faciliteert in hun activiteiten.
Welke (criminele)wereld zit er nou achter de productie van
een XTC pil? Hoe voorkomen we dat criminelen infiltreren in
de lokale politiek? Welk risico lopen boeren die benaderd
worden om hun schuur beschikbaar te stellen voor de
productie van hennep? En om het nog wat dichter bij huis te
brengen: Hoe hebben wij als hard werkende
ondernemer/burger nou last van deze criminelen?
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2018 september

Theatergroep Nocturne uit Nijmegen: Tragikomedie ‘Ik wil je
niet kwijt”
29 september 2018 om 13.30 uur
De rode draad in dit verhaal is de liefdevolle verbintenis tussen
twee oudere mensen, een band die sterker is dan de ellende
die hen overkomt. Thea en Joop zijn 50 jaar getrouwd,
wanneer Thea begint te dementeren. Terwijl Joop en zijn
directe omgeving zich zorgen maken, blijft Thea nog strijdbaar
ontkennen. Dit leidt tot hilarische confrontaties met een arts en
een gemeenteambtenaar. Wanneer Thea wordt opgenomen,
mist Joop haar vreselijk en overweegt hij haar terug te halen
en zelf de zorg te regelen. De gemeenteambtenaar, inmiddels
zzp’er, biedt zijn diensten aan. Deze
mobiliseert mantelzorgers en deelt met hen zijn visionair en
nieuw zorgconcept met vele win-win-situaties voor iedereen.
Na afloop van het toneelstuk praten we na in groepjes voor
iedereen die dat wil. De acteurs sluiten bij de groepjes aan.
(zie ook de poster van theatergroep Nocturne in de bijlage)
De zorgcoöperatie organiseert deze middag in samenwerking
met Vrouwen van Nu en de Katholieke Bond voor Ouderen.
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