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EVENEMENTEN

BREDA

Hessels, Jos Haeken; schilderijen, grafiek,

Pathé Breda (0900-1458):

beelden - Rechtbank - 08.30-17.00
Peter van Gurp - schilderijen en houtsnijwerk - Schraven Hairstyling - 8.30-17.30
Lily Marneffe - schilderijen en kunstobjecten - Society Shop - 10.00-18.00
’Kunst onder de leden’ - tentoonstelling
van koorleden van ‘Het Groote Leugen’ Stadsgalerij - 13.00-18.00
Dierportretten in aquarel - Jonna
Sips-Backx - Stadskantoor - 09.00-17.00

All Stars 2: Old Stars 19.50; Bennie Stout
14.10, 16.20; De Heineken Ontvoering
19.40, 22.00; Dream House 23.30; Immortals (3D) 13.00, 18.00, 20.30, 23.00;
In Time 11.45, 18.30, 21.00; Johnny English Reborn 12.30, 14.50; Kuifje en het
Geheim van de Eenhoorn (3D) 15.30; Moneyball 14.45, 20.00; Paranormal Activity
3 23.00; Razend 12.30; Real Steel 11.35,
14.15, 17.00; Sinterklaas en het raadsel
van 5 december 15.10, 17.15; The Three
Musketeers (3D) 17.15; The Twilight Saga: Breaking Dawn 1 12.25, 15.00, 17.35,
20.10, 22.45; Tintin and the Secret of the
Unicorn (3D) 22.15; Tower Heist 12.45,
19.25, 22.30; What’s Your Number?
17.35

CHAAM

Kamermuziekprogramma - Festival Ton
de Leeuw - De Nieuwe Veste - 20.15
Overwerk - o.a. lezingen door Damien
Poulain, Koena Taselaar - Graphic Design
Museum - 16.00
Dutch Career Cup - Toernooi tussen 30
teams - NAC Stadion - 10.30-18.00

AnneMarie van den Heuvel-Kalden overzichtstentoonstelling - Gemeentekantoor - 09.00-12.00
DEN BOSCH

ETTEN-LEUR
’vrije tijd / time off’ - Bram Vreven CBK - 13.00-17.00
Inside / Out - Anne-Marie van den Thillart - Willem II Fabriek - 13.00-17.00

CHAAM
Leven in de prehistorie - door Diederik
Pomstra - café Bellevue - 20.00

ETTEN-LEUR
Anton Pieck - zijn (grafisch) werk Drukkerijmuseum - 13.00- 16.30
Zooy, tekeningen over ‘Pi’ - Jacqueline
Visker olieverfschilderijen - Galerie-Atelier Visker - 13.00-17.00

RIJSBERGEN
Spaans Feest - t.b.v. KWF, www.staoptegenkanker.nl - Harmoniezaal - 17.30
ZUNDERT

GALDER
Taxatie- en innamemiddag voor kunst,
antiek en juwelen - org. Vincent van
GoghHuis en het Venduehuis der Notarissen uit Den Haag - Vincent van GoghHuis
- 12.00-16.00

Kees van Boxel (cornelius) - overzichtstentoonstelling olieverfschilderijen De Leeuwerik - 19.00-23.00
OOSTERHOUT

䊳

EXPOSITIES

Petra Ariëns - acrylverf - De Bussel 18.00 - 20.30

ANTWERPEN
Caroline Knockaert en Ivo Nijs - olieverf op doek en keramische objecten stuArt loft - 13.00-18.00

TILBURG
i Fabric. European Talent - Audax Textielmuseum - 10.00-17.00
TextielLab – The Exchange - Audax Textielmuseum - 10.00-17.00
Timetables - Audax Textielmuseum 10.00-17.00
’Huize Brabant’ - rijkdom aan Brabantse
vormgeving - BKKC - 13.00-17.00
Dier of ding? - eeuwenoude en soms discutabele relatie tussen mens en dier - Natuurmuseum Brabant - 10.00-17.00

BREDA
Stofnesten - Een groot avontuur voor
jonge kinderen op zolder - Breda’s Museum - 10.00-17.00
Tijdspiegels - Verleden tijd veelal gevangen in Bredase museumstukken - Breda’s
Museum - 10.00-17.00
’De stercke Stadt Breda’ - in de Tachtigjarige Oorlog - Breda’s Museum 10.00-17.00
Pascal Bastiaenen & Jaring Lokhorst ‘Overshadow’ - Galerie 48 - 11.00-17.00
Niemandsland Breda - foto-expositie,
Sjoerd Knibbeler en Jaap Scheeren - Gebouw F, Huis voor Beeldcultuur 13.00-17.00
Design It Yourself - interactieve tentoonstelling - Graphic Design Museum 10.00-17.00
Graphic Detour - crossing borders in European design - Graphic Design Museum
- 10.00-17.00
Peter Pontiac - Overzichtstentoonstelling - Graphic Design Museum 10.00-17.00
In the Company of Humour - expositie
over de zijkanten van humor in de kunst,
over absurditeit, tegendraadsheid, ironie,
lelijkheid en provocatie - Lokaal 01 10.00-17.00
’So far so good’ - Roel Monster, Conny

ZUNDERT
Han Klinkhamer - schilderijen - Galerie
Dom’Arte Zundert, Vincent van Goghplein - 12.00-17.00
Overzichtstentoonstelling Fien Peeters
- Schilderijen en beelden - Galerie Op 11
- 19.00-21.00
Van Gogh artist-in-residence - Vincent
van GoghHuis - 10.00-17.00
䊳

Cine-Service (076-5010167):
All Stars 2: Old Stars 21.45; Bennie Stout
16.00; De Heineken Ontvoering 21.00; I
don’t know how she does it 18.20; Immortals (3D) 21.15; In Time 21.00; Johnny English Reborn 19.00; Kuifje en het
Geheim van de Eenhoorn (3D) 16.00; Razend 16.00; Real Steel 18.45; Sinterklaas
en het raadsel van 5 december 16.00;
The Lion King (3Dne) 16.00; The Twilight
Saga: Breaking Dawn 1 18.45, 21.15; Tintin and the Secret of the Unicorn (3D)
18.45; Tower Heist 19.45
䊳

MUZIEK

BREDA
Beiaardconcert - Festival Ton de Leeuw Grote Kerk - 19.00
3! Gingerpig - New pokerface + The Surs
- Mezz - 20.30
I got u on tape (DK) - Mezz café 21.00
Middagpauzeconcert - leerlingen muziekschool Nieuwe Veste - Waalse Kerk 12.00
TILBURG
The Seatsniffers - 013 - 20.45
䊳

THEATER

BREDA
LeineRoebana - Ghost Track - Chassé
Theater - 20.30
MonteverdISH - ISH - Chassé Theater 20.00
Mugmetdegoudentand - Wat is het nu Chassé Theater - 20.30
ETTEN-LEUR
Pieter Derks (reprise) - Het werd ook
wel eens tijd - Nieuwe Nobelaer - 20.15

FILM

BREDA
Chassé Cinema (076-5303131):
Beginners 21.35; Drive 16.40, 21.20; Habemus Papam 14.30; La Piel Que Habito
16.20, 21.00; Midnight in Paris 19.40; No
et moi 16.00; Onder Ons 19.20; The Ides
of March 19.30; The King’s Speech
14.10; The Light Thief 14.20;

Voor de uitgebreide Uit-agenda
voor heel Brabant ga naar:
www.bndestem.nl/uit

S

Paul Lindhout
Het miniaturenmuseum Breda
is er niet één met onafzienbare
zalen. Dat hoeft ook niet. In de
bescheiden ruimten van het
Poortgebouw van het Begijnhof
maakt het museumpje zijn
naam waar door schaalmodellen te exposeren. Het begon een
jaar of zeven geleden toen Tine
Merkx haar poppenhuiscollectie
voor permanente tentoonstelling overbracht naar het begijnenhuisje naast de pastorie.
Maar met de vestiging van de intussen opgerichte Stichting Cultuurbehoud Breda in het Poortgebouw, kwam er zo’n twee jaar
geleden niet alleen iets meer fysieke armslag, maar ook meer
ruimte in de doelstelling. Cultuurbehoud gaat immers óók
over monumenten.
Kort en goed, sinds 2009 heeft
het Miniaturenmuseum een gestaag groeiende collectie maquettes van Bredaas monumentaal erfgoed. Soms gaat het om
zichtbare monumenten als het
Spanjaardsgat of de Heusdenhoutse St. Annakapel. Vaker
gaat het om objecten die lang geleden uit het stadsbeeld verdwenen. Voorbeelden genoeg: twee
verschillende (middeleeuwse)
gedaanten van de Stadskraan
aan de Haven. De Gevangentoren op de hoek Oude Vest-Molenstraat, waar tot de sloop in
1828 eeuwenlang grote en kleine
criminelen belandden. Het befaamde turfschip, van Maurits’
heroveringslist uit 1590, dat
door een zich revancherende
Spínola in 1635 werd opgestookt. Het Speelhuis in het eertijdse Belcrumse bos dat Maurits in 1620 als lusthof bouwde,
maar dat al gauw in verval raakte. Nog ‘legendarischer’ is de
12e-eeuwse nederzetting waaruit Breda is ontstaan, rondom waarschijnlijk - een mottekasteel
van aarde, hout en water.
Al die minibezienswaardigheden zijn het werk van Paul Lindhout (81). De voormalige instrumentmaker heeft een decennia
lange ervaring als maquettebouwer. Met de bevlogenheid van
de hobbyist, het vakmanschap
van de professional en het chauvinisme van de import-Bredanaar (sinds ’74), her-schept hij
stukjes verdwenen stad op
schaal. Soms zijn het reconstruc-

VAN BREDA
door Leo Nierse

Wekelijkse historische rubriek
over Breda en de Baronie
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ties, dan zijn er weinig archivalische bronnen voorhanden. Vaker zijn ’t zo getrouw mogelijke
kopieën, gemaakt aan de hand
van gearchiveerde (bouw)tekeningen, gedocumenteerde opmetingen, blootgelegde fundamenten. Nieuw hout en dito aluminium zijn z’n meest gebruikte materialen. Natuurlijk doet
Lindhout het allereerst voor zijn
plezier. „Maar ook om te laten
zien dat ouderen wat te betekenen hebben. Door bijvoorbeeld
door kennis te bewaren en door
te geven. Als ik op m’n 65e stilletjes in een stoel was gaan zitten,
dan was dit er allemaal niet geweest.”
Onlangs voltooide hij
het in 1847 gesloopte
Emerkasteel. Nu werpt
hij zich op de 16e-eeuwse kasteelkapel van
René Chalon die bij de
vestiging van de KMA
in 1826-’28 het veld
ruimde. Lindhout gaat
voorlopig nog door.

2
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Wist u dat
onze sauna’s
in eigen werkplaats
worden gemaakt.
•
Dat maatwerk
standaard is bij
Jan van Sundert.

Gewoon genieten

met de sauna’s

van Jan van Sundert
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KOR LLE
OP A A’S
SAUN
Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800
Openingstijden Ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur,
vrijdag 9.30-21.00 uur (koopavond) za 9.30-17.00 uur
*Geldt niet op al lopende netto acties sauna’s.

U
heeft al
een sauna
voor 1950

Infrarood of conventioneel, wij hebben het allemaal!

BREDA

BREDA

StadsTV Breda met
beelden intocht Sint

Tribute voor de Kinks
zondag in Mezz Café

StadsTV Breda zendt vanaf vandaag een speciale aflevering uit
van Breda in Beeld TV. De cameraploeg mocht voor de vierde keer
opnames maken van de intocht
van Sinterklaas in Breda, afgelopen
zaterdag. Na aankomst van de Sint
in de haven ging de cameraploeg
mee de binnenstad in. De compilatie van de intocht is vandaag te
zien om 17.00 en 19.00 uur op het
digitale kanaal 40 en analoge kanaal 45 van Ziggo. Zaterdag en zondag zijn er herhalingen.

Ze waren niet zo groot als The Beatles of The Stones. Dat neemt niet
weg dat The Kinks in de jaren ’60
een vette stempel hebben gedrukt
op de historie van de rockmuziek.
Voor een aantal Bredase muzikanten, onder wie Jan Loomans en
Maarten van Damme, was dit reden om de koppen bij elkaar te steken. Het heeft geleid tot een korte
tournee met gelegenheidsband
The Kinks Tribute. Zondag is het
gezelschap vanaf 16.30 uur te horen
in Mezz Café. De entree is gratis.
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‘herschept’ verdwenen stukjes stad op schaal Tentoonstelling
Volièrevrienden
S
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TETERINGEN

De vereniging Teteringse Volièrevrienden houdt morgen de 47e onderlinge tentoonstelling in de
Dorpsherberg. Bij de opening om
10.30 uur worden de prijswinnaars
bekendgemaakt van de ruim tweehonderd vogels. Het gaat hierbij
om kleur- en postuurkanaries, tropische vogels, Europese cultuurvogels en parkieten. De tentoonstelling duurt tot 17.00 uur, leden verstrekken graag informatie. Toegang
en parkeren zijn gratis.
www.teteringse-volierevrienden.nl

BREDA

Dieven stelen
sigaretten uit winkel
In een supermarkt aan het Valkeniersplein is in de nacht van
woensdag op donderdag ingebroken. Daar kreeg de politie midden
in de nacht een melding van. De getuige verklaarde gehoord te hebben dat er ruiten werden vernield
en zag meerdere mannen inbreken
bij de winkel. Toen de politie arriveerde waren de inbrekers al gevlogen. Ze hadden een grote hoeveelheid sigaretten ontvreemd. Er is
aangifte gedaan van de inbraak en
er is een onderzoek ingesteld.

BREDA
Maquettebouwer Paul Lindhout te midden
van de snel groeiende collectie. Rechts vooraan het Emerkasteel. Er achter de Ginnekense
paardentram. foto Ramon Mangold/het fotoburo
Verder op deze pagina:
1) en 8): twee - werkende - versies van de
middeleeuwse Stadskraan aan de Haven.
2): opengewerkt model van het turfschip van
Adriaen van Bergen, inclusief de 72 bemanningsleden. Volgens Lindhout moet het een
boot van het type buitenplijt zijn geweest.
5): Reduit uit de Bredase vesting. Zelfstandig
verdedigingswerk waar de manschappen met
een ladder inklommen. Zij communiceerden
met rooksignalen (let op de schoorsteen).
6): Gevangentoren. foto’s Else loof/het fotoburo

Pool aangehouden
voor blikschade

4

3

Een 46-jarige Pool is op woensdagmiddag aangehouden, nadat hij op
de Teteringsedijk blikschade had
veroorzaakt. De man was achteruit
tegen een auto aangereden, waardoor meerdere auto’s beschadigd
waren. Na een blaastest bleek dat
de man had gedronken en hij werd
meegenomen. De Pool heeft toegegeven dat hij de schade inderdaad
heeft veroorzaakt. Hij verklaarde
dat hij twee glazen wijn had gedronken. Hij kreeg een rijverbod
van drie uur.

BREDA
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Parkinson Café
doet aan bewegen
De bijeenkomst van het Parkinson
Café op vrijdag 25 november staat
in het teken van bewegen. Vooral
voor mensen met de ziekte van Parkinson is bewegen belangrijk, stellen de initiatiefnemers. Een Fysiotherapeut van Paramedisch Centrum Heusdenhout en zijn collega’s van Fysiotherapie Monné C.S.
en Praktijk Graaf Hendrik III geven
uitleg en doen oefeningen. De bijeenkomst van het Parkinson Café
is in de Poelewei aan de Mgr. De
Vetstraat 2, van 14.00 tot 16.00 uur.
www.parkinsoncafebreda.nl

www.bndestem.nl
RECHTBANK BREDA

Meer info staat op
www.bndestem.nl/leraar

107171

Heb je een enorm toffe leraar op je middelbare school? Nomineer hem in de BN
DeStem-wedstrijd Leraar van het Jaar
2011. Nomineren kan nog tot 27 november. Daarna kan er gestemd worden.
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LERAAR 2011

De griffier van de rechtbank te Breda roept hierbij op de belanghebbende:
MARJOLIJN ARENTSEN, geboren 29 JUNI 1965 te ROTTERDAM, zonder bekende woonof verblijfplaats, om te verschijnen ter terechtzitting -met gesloten deuren- van de rechtbank te Breda op 30 november 2011 te 09:00 uur, teneinde te worden gehoord naar aanleiding van de door BUREAU JEUGDZORG ROOSENDAAL ingediende verzoekschriften
met betrekking tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
De zitting wordt gehouden in het gebouw van de rechtbank aan de Sluissingel 20 te
Breda.
Een afschrift van de verzoekschriften is voor belanghebbende te verkrijgen bij bovengenoemde griffier. Belanghebbende kan tot uiterlijk de datum van de terechtzitting, uitsluitend door tussenkomst van een advocaat, een verweerschrift, vergezeld van twee
afschriften, ter griffie indienen. Indien belanghebbende niet in staat is de kosten verbonden aan deze procedure te betalen, kan hij/zij zich wenden tot de Raad voor
Rechtsbijstand.
De griffier.

WINNAAR

STERREN DANSEN
OP HET IJS

BEURSGEBOUW EINDHOVEN 1 T/M 4 DECEMBER 2011

RESERVEER NU: 0900-300 3000
HOLIDAYONICE.NL
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