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TILBURG – Een barbeque heeft gis-
termiddag rond 17.45 uur voor nog-
al wat commotie gezorgd in de
Scarlattistraat in Tilburg-Noord.
Door de behoorlijke rookontwik-
keling sloegen buurtbewoners
alarm en werd de brandweer ge-
beld. Die arriveerde snel met een
tankautospuit en een hoogwerker
De rook trok vele toeschouwers
naar het pand. De brandschade is
nog onbekend.

door Adri Buijs

BREDA – De rechtbank veroordeelt
een 59-jarige man uit Rijen voor
een poging tot zware mishandeling
van zijn ex-vriendin tot twee maan-
den voorwaardelijke gevangenis-
straf. Bovendien moet hij zich ver-
plicht door de reclassering laten be-
geleiden en moet hij een schadever-
goeding van 118 euro en 400 euro
smartengeld aan de vrouw betalen.
Het slachtoffer is een ex-vriendin
waarmee de verdachte gedurende
zijn huwelijk 4 jaar lang een relatie
had. De vrouw is bovendien de bes-
te vriendin van zijn, inmiddels,
ex-vrouw.

Volgens de aangifte stond de Rije-
naar op 24 oktober plotseling in
haar tuin.
„Hij wilde met me praten maar dat
wilde ik niet”, aldus de vrouw.
Daarop pakte hij haar bij haar keel
en sloeg haar een paar keer met
zijn vuist in haar gezicht. In het zie-
kenhuis werd een gebroken neus
geconstateerd.
Toen de politie de man dezelfde
nacht wilde arresteren, bleek hij
een te grote hoeveelheid pillen en
alcohol te hebben ingenomen.
Veertien dagen geleden eiste justi-
tie tegen de labiele man 40 uur
werkstraf en een maand voorwaar-
delijke gevangenisstraf.

Veel rook bij
barbequebrand
Scarlattistraat

Gebroken neus bij ex:
voorwaardelijke straf

brengen rust en balans binnen de
hele expositie. Een mooie vondst
van galeriehouders Van Dussel-
dorp. Beïnvloed door het neoplas-
tische werk van Piet Mondriaan
maar ook het minimalisme van
Sol LeWitt en Donald Judd ver-
kent Mijling de ruimte en niet-
ruimte van haar stalen objecten.
Mijling zoekt in haar perfect vorm-
gegeven sculpturen naar een loute-
rende balans tussen materiële vlak-
ken en immateriële leegte, tussen
iets en niets. Haar systematisch
vormgegeven objecten zien er uit

als gesloten stalen doosjes waarbij
in één hoek of onderdeel het ge-
raamte en de strakke omlijningen
van het object ineens zichtbaar
worden.
In recente sculpturen gebruikt ze
glas als een extra ruimtelijke di-
mensie waarbij schaduwen en
weerspiegeling de objecten verder
omhoogtillen naar het luchtledige.

Expositie Cathalijn Wouters + Riki Mij-
ling, t/m 15 oktober, Studio Van Dussel-
dorp, Wilhelminapark 110 Tilburg, do
t/m zo 13-17 uur.

sueel zwart

! Films
Tilburg
Euroscoop: Midnight in Paris, 13:30,
16:30, 19:30, 22:00 Apollo 18, 16:30,
19:30, 22:00 Crazy Stupid Love (6 jr),
13:30, 16:30, 19:00, 22:00 Conan 3D (16
jr), 16:30, 19:00, 22:00 Fly Paper (12 jr),
16:30, 19:30, 22:00 Cowboys & Aliens
(12 jr), 19:00, 22:00 Final Destination 5
3D (16 jr), 19:30, 22:00 De dolle twee-
ling (a.l.), 14:00 Rise of the Planet of the
Apes (12 jr), 16:30, 19:00, 22:00 Super 8
(12 jr), 22:00 Mr. Popper’s Penguins OV
(a.l.), 19:30 Mr. Popper’s Penguins NL
(a.l.), 14:00, 16:30 Horrible Bosses (12
jr), 19:30, 22:00 De Smurfen 3D NL (a.l.),
13:30, 16:00 De Smurfen NL (a.l.), 14:00,
16:30 Mijn vader is een detective: de wet
van 3 (6 jr), 14:00 Harry Potter 7.2 3D
(12 jr), 22:00 Harry Potter 7.2 (12 jr),
13:30, 16:00, 19:00 Bridesmaids (12 jr),
14:00, 16:30 Blitz (12 jr), 22:00 Cars 3D
NL (a.l.), 14:00 Bad Teacher (12 jr), 19:30
Penny’s Shadow (6 jr), 13:30.
Pathé: Pathé Music: Pearl Jam Twenty
(a.l.), 20:00 De President (12 jr), 15:45,
17:45, 20:00, 22:15 Apollo 18, 15:45,
17:45, 22:15 Your Highness (16 jr),
16:30, 19:30 Conan the Barbarian (16 jr),
16:00 Crazy, Stupid, Love (6 jr), 16:30,

19:00, 21:45 The Devil’s Double (16 jr),
21:00 Final Destination 5 (16 jr), 22:00
Glee: The 3D Concert Movie (a.l.), 18:30
Harry Potter 7.2 OV 3D (12 jr), 15:45
Horrible Bosses (12 jr), 20:00 Larry Crow-
ne (12 jr), 19:15 Profession: Heartbreaker
(12 jr), 18:45 Rise of the Planet of the
Apes (12 jr), 16:45, 21:30.
Cinecitta: Midnight in Paris, 19:15 Sneak
Preview, 22:00 The Trip, 19:15, 21:15 Le
Gamin au Velo, 19:15 Melancholia,
21:15.
Filmfoyer: Sta me bij, 20:00.
De Driehoek: Opera Nabucco, 19:30.

! Muziek
Tilburg
Het Cenakel: Jubileumconcert 25 jaar
De Link mmv Jo Sporck, Henk Stoop,
Mayke Nas, Maurice van Loon, Nicoline
Soeter ea, 20:30.
Paradox: Cd-presentatie Eric Vloeimans
& Florian Weber, 21:00.
Café Studio: Studio Live (singer-songwri-
ters), 21:00.

! Exposities
Tilburg
Natuurmuseum Brabant: ‘Dier of ding?’,
t/m 29 apr. ‘Brabant in de ban van buiten’
(permanent); ‘De Reis’ (permanent),
10-17:00.
bkkc, Spoorlaan 21 i-k: ‘New Jacks 3.0’,
t/m 9 okt.
Cinecitta: Hans Swinkels (stenen beelden),
t/m eind okt.
De NWE Vorst, Willem II-straat 49: Jessica
Tak, Esper Sanchez, Ties van de Ven, Levi
van Huygevoort, ‘Textile’, t/m 1 okt,

10-18:00.
Alphen
Gemeentekantoor, Willibrordplein 1:
Overzichtstentoonstelling AnneMarie van
den Heuvel-Kalden, t/m 18 nov, 9-12:00.
Berkel-Enschot
De Schalm: Harri Aarts, ‘Blinde Ramen’ (fo-
to’s), t/m 30 okt, 10-22:00.
Hilvarenbeek
De Clossenborch, Papenstraat 78: Schilder-
club Ghisèle Bertens, t/m 29 sep,
11-20:00.

! Diversen
Tilburg
Gianotten: Avond met Willem Nijholt nav
zijn boek ‘Met bonzend hart’, 20:00.
Parochie HH. Petrus en Paulus:
Dr. Kees Verdegaal, lezing ‘Noach, Genesis
6’, 20:00.
Café ‘t Verschil, Berkdijksestraat 40:
Het Keltisch Kruis: dhr. G. Janssen, waarne-
mingen adh van naam en geboortedatum,
20:00.
Alphen
Zaal Den Brouwer: Lezing Jan van Eijck,
‘Het eerste vliegmachien van Alphen’,
20:00.
Dongen
Achter ‘t Karrewiel, Vaartstraat 112: Maïs-
doolhof, 10-20:00.
Oisterwijk
De Coppele, Prunusstraat 69: Alzheimer-
café Oisterwijk-Moergestel ikv Wereld
Alzheimer Dag, 19:30-22:00.
Riel
Centrum: Kermis, t/m 20 sep.
Udenhout
Schoorstraat 30: Maïsdoolhof, 13-18:00.

ar geboortestad Tilburg

agenda

‘Reeshofdijk in vizier van
burgemeester Noordanus’
Aldus het BD van 13 september.
De Tilburgse burgervader presen-
teert over twee maanden (wie
houdt dat bij?) een pakket veilig-
heidsmaatregelen. Er wordt niet bij
verteld wanneer dat wordt uitge-
voerd. Over drie jaar?
Hetzelfde met het politieoptreden
hier. Een bekende van me is aange-
vallen door een groepje en moest
in het ziekenhuis worden behan-
deld. Uit verhoor ter plaatse kwa-

men de daders naar voren. Sterker:
ook bij de politie waren ‘deze gas-
ten’ bekend. Vraag je dan door:
‘wanneer worden ze opgepakt,
hoort het slachtoffer daar van?’,
dan komt het antwoord: we dra-
gen het dossier over aan collega’s
uit de wijk van de ‘vermoedelijke
gasten’. Maanden later worden ze
opgepakt voor verhoor. Waar ligt
het probleem om ze die avond van
bed te lichten? Zou een tip zijn
voor de burgemeester om zijn per-
soneel efficiënter te laten handelen
en hij mag zelf ook sneller dan in
twee maanden actie ondernemen.

Wim Gillis
Hulten

Andere vmbo’s hebben
óók ‘paardenklassen’
Groot was mijn verbazing toen ik

in het BD van woensdag 14 septem-
ber op pagina 29 de tekst bij de fo-
to las. Het BD beweert dat alleen
in Alphen aan de Rijn, Hardenberg
en Zwolle - naast Tilburg - een zo-
genoemde ‘paardenklas’ bestaat bij
vmbo-scholen.
Ik moet u verzoeken beter onder-
zoek te doen. Ik weet zeker dat bij
de vmbo-scholen in Amersfoort

en Gorinchem ook paardenklassen
bestaan. Waarom?
Mijn dochter was docente in
Amersfoort en thans in Gorin-
chem, waar zij de studierichting
heeft opgezet. En ook in samenwer-
king met een manege, want kinde-
ren moeten weten én leren dat de
paardenbusiness meer betekent
dan aaien en voeren. Hoeveel méér

scholen deze richting hebben weet
ik niet. Dat mag u zelf uitzoeken.

C. Boogaarts
Tilburg

‘Vier dagen herrie dankzij
mijn statiegeldbonnetje’
Enkele maanden geleden heb ik in
de super mijn statiegeldbonnetje
in een bus gedaan voor voetbalver-
eniging ZIGO in Tilburg. Zij zou-
den de opbrengst gebruiken voor
hun jubileumfeest. Dat hebben we
geweten. Vier dagen lang herrie in
onze wijk. Ongelooflijk dat de ge-
meente daarvoor toestemming
heeft gegeven. Als ik dit van tevo-
ren had geweten, had ik van het ge-
doneerde geld oordopjes gekocht.
ZIGO en gemeente, bedankt.

Dhr. Van Opstal
Tilburg

lezersbrieven

BRIEVEN

Brieven (niet langer dan 200
woorden) richten aan:
Redactie Brabants Dagblad,
postbus 719, 5000 AS Tilburg of
e-mail: redactie.tilburg@bd.nl

‘Ook de vmbo-scholen in Amersfoort en Gorinchem hebben zogenoemde
paardenklassen.’  foto Marie-Thérèse Kierkels/PVE

In het grote tweeluik ‘Platform for Dialogue’ van Cathalijn Wouters worden
figuren overspoeld door zwarte, abstracte massa’s.
 foto Philip Provily

Heeft u tips?
Bel 013-5375272, of mail
uitgaanskalender@brabantsdagblad.nl
Voor het complete overzicht:
brabantsdagblad.nl/uit

brabantsdagblad.nl/
lekkerinjevel

samen naar een 
gezonder leven 
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door Mark van de Voort

S ierlijke lijnen en afgeme-
ten precisiewerk. Het werk
van generatiegenoten Ca-
thalijn Wouters (1955) en

Riki Mijling (1954) past wonder-
wel bij elkaar.
Zonder dat je het in de gaten hebt,
gaan de lyrische tekeningen en
schilderijen van Cathalijn Wouters
een vloeiende symbiose aan met
de minimalistische stalen objecten
van Riki Mijling.
Studio Van Dusseldorp bracht de
twee kunstenaars bij elkaar. Zeker
de terugkeer van de in Tilburg ge-
boren Cathalijn Wouters is een
surprise.
Voor het eerst in ruim dertig jaar
toont Wouters haar werk in Til-
burg. In het voorjaar had ze nog
een expositie in New York.
Zoals de vele prachtige inktteke-
ningen van Cathalijn Wouters aan-
tonen, weet de kunstenaar met
een paar sierlijke zwarte lijnen het
bewegende, menselijke lichaam in
al zijn eenvoud neer te zetten. Tij-
dens een modelsessie maakt ze
tientallen tekeningen waarvan er
een klein aantal precies de essen-
tie weergeven van wat ze wil laten
zien. Een moeder en kind, twee
mensen die elkaar omhelzen of
een troostend vrouwenportret.
Aan een paar rake, sensuele inktlij-
nen heeft Wouters genoeg. Intie-
me tekeningen waarmee Wouters
haar naam heeft gevestigd.
De laatste jaren maakt haar werk
een stevige ontwikkeling door.
Naast de spontane tekeningen ont-
staan ook imposante doeken waar-
in de menselijke figuur langzaam
wordt teruggedrongen. „Ik pro-

beer steeds meer los te komen van
de waarneming. Ik heb veel met
modellen gewerkt, maar in mijn
doeken verdwijnen die mensfigu-
ren steeds meer naar de achter-
grond.” Daarvoor in de plaats ko-
men sterke licht- en donker-con-
trasten en worden figuren over-
spoeld door zwarte, abstracte mas-
sa’s, zoals in het grote tweeluik
‘Platform for Dialogue’. De combi-
natie van olieverf en houtskool ge-
ven de doeken een extra rauw-
heid. „Vormen en mensen en duis-
ternis en licht duiken parallel aan
elkaar op in mijn doeken. Ik zoek
steeds naar een balans. Iemand zei
al tegen me: ‘Je kunt uit zwart
licht halen’. Met die contrastwer-

king speel ik in mijn schilderijen.”
Bijzonder zijn de twee grote boe-
ken vol prenten die Wouters
toont. Daarin is het werkproces en
de gedachtegang van de kunste-
naar fraai te volgen. „Streven is
om dezelfde losheid die ik in mijn

tekeningen bereik, te realiseren in
mijn grote doeken.” De sculpturen
en wandobjecten van Riki Mijling

Wouters toont sens
KUNST Cathalijn Wouters exposeert voor het eerst in dertig jaar werk in haa

J e kunt het zo gek niet beden-
ken of je vindt het wel op
Marktplaats. Internet is uitge-
groeid tot een winkel zonder
grenzen, waar wordt verkocht

en gekocht. Om de hoek speurt
mee en beschrijft iedere dinsdag
een opmerkelijke veiling.

Boom vol stoofperen
Marktplaats is de tweede meest ge-
raadpleegde site in Nederland na
Hyves. In totaal staan er 6,5 mil-
joen advertenties op de site en per
dag komen er 268.000 nieuwe bij.
Zoeken naar schoenen, ansicht-
kaarten en bankstellen is het
meest in trek en het meest gebruik-
te zoekwoord is ‘gratis’. Sommige
mensen verdienen een inkomen
via Marktplaats. Bent u zo ie-
mand, laat het ons weten.
Voor 15 euro mag je alle stoofpe-
ren komen plukken die bij Mar-
gret en Frank Scheffers in Biezen-
mortel aan de boom hangen. Voor
dat geld heb je een leuke middag
en de kelder vol met peertjes, die
heerlijk smaken, bijvoorbeeld bij
het kerstdiner.
Margret en Frank hebben vorige ja-
ren stoofpeertjes geweckt, maar
dit jaar zit dat er niet in, want Mar-
gret is pas geopereerd aan haar
hand. Het stel vindt het jammer
als de peertjes op de grond vallen

en daar liggen te rotten. „Zo zijn
we niet opgevoed, weggooien is
zonde”, zegt Frank. Hij koestert
zijn perenboom, want die verte-
genwoordigt een stukje geschiede-
nis en daar is hij als heemkundige
en lid van het schrijversteam van
heemkundekring ‘t Schoor in
Udenhout dol op. Frank: „In 1966
bouwden mijn ouders Jos Schef-
fers en Corry van Rooij een huis
in de boomgaard van mijn opa en
oma Van Rooij. Mijn grootouders
woonden vroeger in de boerderij
naast ons huis en daar woont nu
nog mijn oom Jan. De boomgaard
werd gekapt en een perenboom
werd geplant in het hoekje van de
nieuwe tuin, samen met een no-
tenboom. De perenboom waaide
om in 1984 en ik weet nog dat on-
ze pa ‘m toen gestut heeft met pa-
len. Nu doet ‘ie het weer goed en
dit jaar draagt ‘ie zoveel fruit dat
vorige maand een tak bezweek.”
De notenboom, geliefd omdat hij
insecten zou weghouden, is ook
geplant door vader Jos. „Tegelijker-
tijd heeft ome Jan Vermulst, die
op de Kampina in Boxtel woont,
een notenboom geplant. Ook de
twee planten waren broers. De
boom op de zandgrond in Boxtel
is een kleintje vergeleken bij die
van ons hier op de leemgrond. Zo
zie je maar dat wij hier op goeie
aard zitten”, zegt Frank.

Alles over de Spoorzone op de website:

Te koop op Marktplaats

bd.nl/spoorzone

Voor 15 euro heb je een leuke middag bij Frank en Margret Scheffers in Bie-
zenmortel en een kelder vol peertjes.  foto Marie-Thérèse Kierkels/PVE

om de hoek
door Marlies van Iersel

‘Streven is om losheid
uit mijn tekeningen te
realiseren in grote doeken’

De uit Tilburg afkomstige
Cathalijn Wouters laat een
overzicht van haar werk
zien bij Studio Van Dussel-
dorp aan het Wilhelmina-
park.

COLOFON
Krant niet ontvangen?
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Bel: 088 - 013 99 30 (lokaal tarief)
ma. t/m vr. van 7.00 tot 17.00 uur, za. van 7.30 tot 
12.00 uur. Voor 12.00 uur gebeld, dezelfde dag 
bezorgd.
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