CSI, ook bij jou in de buurt?
Bingelrade, 09 oktober 2013
Geacht Gildelid,
Nog nooit in ons 23 jarig bestaan hadden wij een reisje dat qua timing
zo perfect verliep als ons bezoek aan de Moezel. Chapeau!
Bijna op de seconde nauwkeurig zat iedereen in de bus, of aan het
eten of op de boot. Wij beginnen het te leren. De eerste dag was
enerverend, druk. Doch de tweede dag was leerzaam en relaxed. De
reacties horende was het weer een schot in de roos!
Onze volgende activiteit mag er ook weer zijn. Als de voortekenen ons
niet bedriegen krijgen wij een lezing voorgeschoteld, door onze exdorpsgenoot Sjef Vrencken, waar menig select gezelschap alleen maar
van durft te dromen. Vandaar de uitdagende titel!
Voor diegenen die het niet weten, of te lui zijn om te “googlen”: CSI
staat voor Crime Scene Investigation.
De spreker zal, als sociaal geneeskundige, een tipje van de sluier
lichten over een onderwerp dat iedereen wel denkt te kennen, maar
feitelijk niet weet wat het allemaal behelst:
De forensische geneeskunde.
Het gaat dan over niet-natuurlijk overlijden. Jawel, over moord en
doodslag, ongevallen, lijkvindingen etc. Maar ook over
arrestantenzorg, verslavingsproblematiek, zedenonderzoek en/of
“gewone” criminaliteit. Enfin, de achtergrond van al die bagger die je
dagelijks in de kranten leest en waar je je van afvraagt hoe ze de
waarheid met dit soort medisch onderzoek kunnen achterhalen.

Gildebroeders, het heeft lang geduurd eer wij Sjef “onder contract”
konden krijgen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Laat daarom deze
unieke kans om wat meer te kunnen vernemen van deze, voor ons,
vreemde wereld niet voorbij gaan.
Wij zien je dus de volgende week vrijdag, de 18e oktober 2013, om 20.00
uur in Oos Hoeskamer.
“Als je weet wat je niet weet, weet je al veel”
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