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Wie antieke voorwerpen als
schilderijen, munten, juwelen
en antieke (kleine) voorwer-
pen wil laten taxeren, kan mor-
gen van 13.00 tot 17.00 uur te-
recht op het Kunst & Curiosa
Evenement bij Golfpark De
Haenen in Teteringen.

Mannenfolkgroep Navenant
treedt zondag op tijdens de
zondagborrel in het Chassé
Theater. Het foyerconcert be-
gint om 16.00 uur en duurt tot
18.00 uur. De entree is gratis.
De Bredase formatie brengt
swingfolk ten gehore.

Saxofonist/klarinettist Ab
Baars, contrabassist Meinrad
Kneer en drummer Billy Elgart
spelen morgen in de PlusEtage
aan de Pastoor de Katerstraat
5-7 in Baarle-Nassau. Aanvang
20.30 uur. Entreeprijs 10 euro; 5
euro onder 25 jaar.

In Electron Café speelt morgen
de Californische garagepunk-
band The Garden, bestaande
uit tweeling Wyatt en Fletcher
Shears, die hun eigen muziek-
genre ontwikkelden met een
innovatieve mix van elektroni-
sche punk. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens een brom- en snorfiets-
controle op het Anne Frank-
plein in Rijen bleken woens-
dagmiddag tien voertuigen op-
gevoerd. De politie zette in to-

taal 22 tweewielers op de roller-
bank. De tien opgevoerde voer-
tuigen mogen niet meer op de
openbare weg totdat ze op-
nieuw gekeurd zijn.

De folk van Navenant

Kunst en curiosa

door Peter de Leeuw

RIJSBERGEN – Hoog in de lucht bo-
ven het Slikstraatje cirkelen twee
buizerds. Ze spieden naar muizen
en andere prooi. Frans Ermens
(60) kijkt vanuit zijn atelier uit op
oeroud boerenland en de Krabbe-
bossen. Ook de eiken, kastanjes
en beuken zijn oud in dit deel
van het buitengebied van Rijsber-
gen, niet ver van Kaarschot en het
stromende water van de Aa of
Weerijs.
Frans Ermens komt van origine
uit Bavel, zijn vrouw Francien Til-
borghs (56) uit Rijsbergen. Op
weg van het ene naar het andere
dorp fietsten ze indertijd over het
deels onverharde Slikstraatje, dat
de Kaarschotsestraat met de Over-
asebaan verbindt. Over ruim een
week, op zondag 22 maart, ope-
nen ze aan het Slikstraatje 4 Gale-
rie De Vlaamse Schuur. Tot sep-
tember zijn daar schilderijen van
de hand van Ermens te bezichti-
gen. Beeldend kunstenaars krij-
gen vanaf september de kans hun
werk aan het Slikstraatje te tonen.
„Ik wil juist mensen een podium
bieden die maar weinig aandacht

krijgen. Die wel goed werk ma-
ken, maar amper over het voet-
licht komen. Met zondagsschil-
ders en salonkunstenaars heb ik
niets”, zegt Ermens, die de ruim-
te op de begane grond van De
Vlaamse Schuur met eigen han-
den in een galerie heeft omgeto-
verd.
Hij is timmerman van zijn vak,
heeft als aannemer de kost ver-
diend voor vrouw en dochters.
Aan het Slikstraatje is hij al ruim
twintig jaar thuis. Verliefd op dat
stukje van het Brabantse land
kocht hij er een oude boerderij,
bakhuis, schuur, boomgaard en
het fundament van een Vlaamse

schuur. „Een bouwval”, herinnert
hij zich. Huizen had hij al eerder
gebouwd en aan het Slikstraatje
‘tilde’ hij weer een met riet bedek-
te boerderij en Vlaamse schuur
van de grond. Op de zolder van
de schuur heeft hij sinds jaar en
dag zijn atelier, waar het licht
door grote ramen binnenvalt en
af en toe een buizerd is te zien.
Want hij is ook een timmerman
met een schildersoog of, mis-
schien beter, een schilder met
een timmermansoog. „Schilderen
heb ik eigenlijk altijd gedaan. Al-
leen in de ‘uitgaansjaren’ had ik
er geen tijd voor. Daarna kroop
het bloed toch weer waar het niet
gaan kan”, zegt hij. In de jaren
tachtig heeft hij in de avonduren
kunstacademie St.-Joost in Breda
gevolgd. Aan de Academie voor
Schone Kunsten in Arendonk
heeft hij zich later verder ge-
schoold. „Willem de Kooning,
Jackson Pollock en Nicolas de
Staël zijn toch mijn schilders. Die
‘douwen’ ook vanuit de schouder-
partij”, zegt hij. Galerie De Vlaam-
se Schuur is binnenkort op vrij-
dag, zaterdag en zondag (13.00 tot
17.00 uur) open voor publiek.

Optreden PlusEtage

Politie haalt opgevoerde bromfietsen van weg

Garagepunk Electron

Willem de
Kooning, Jackson
Pollock en Nicolas
de Staël zijn toch
mijn schilders

door Janine van de Casteel

BAVEL – Van de 24 wijk- en dorps-
raden binnen de gemeente Breda
hebben er gisteren 20 hun handte-
kening gezet om de afspraken met
de gemeente voor de periode 2015
- 2018 te bekrachtigen. Koffie met
gebak, prosecco en hapjes gaven
een feestelijk tintje aan de bijeen-
komst bij Korenmolen De Hoop
in Bavel.
De samenwerking ging de laatste
jaren niet altijd van een leien dak-
je, maar de aanwezige partijen wa-
ren vol goede voornemens om in
harmonie mee te denken over
plannen en activiteiten, die de leef-
baarheid in de stad moeten bevor-
deren. „De houding van dit college
is anders dan die van het vorige”,
vond Hein Antonissen van de
dorpsraad Teteringen.
Leo van den Berg van het Overleg
Breda-Noord was het daar, on-
danks eerdere twijfels, volmondig
mee eens. „Ik zie dat er daadwerke-
lijk een nieuwe koers is ingeslagen
met respect voor elkaars positie”,
zei hij. „Je hoeft het niet altijd met
elkaar eens te zijn,maar in het ver-
leden waren er te veel scherpe
randjes. Laten we dit dus maar als
een nieuw markeermoment be-
schouwen.”
In de bestuursperiode 2010-2014

was er al een uitvoeringsakkoord,
dat jaarlijks werd geëvalueerd. Ba-
sis voor het nieuwe akkoord zijn
deze evaluaties èn de uitgangspun-
ten van het coalitieprogramma.
Wethouder Bernie van den Berg
wond er geen doekjes om dat de
samenwerking niet altijd geweldig
was. „Het coalitieakkoord heeft als
titel ‘Ruimte en Verbinding’. Ik
wil benadrukken dat dit ook geldt
voor dit convenant, waarbij gelijk-
waardigheid het uitgangspunt is
om met elkaar iets tot stand te
brengen”, zei hij.
De wethouder was blij dat het
Overleg Breda-Noord op het laat-
ste moment nog over de streep
ging om het uitvoeringsakkoord te
tekenen.
Van de dorpsraden Princenhage
en Prinsenbeek was al langer be-
kend dat zij niet meer meedoen.
„Zij varen hun eigen koers. Dat is
jammer, maar we moeten het res-
pecteren”, zei de wethouder.
Ook de wijkraden
Tuinzigt/Westerpark en
IJpelaar/Overakker plaatsten geen
handtekening. Zij kunnen binnen-
kort bezoek verwachten van Ad
Brekoo van de kerngroep.
„Als we de krachten bundelen,
kunnen we meer voor de stad en
haar inwoners betekenen. En daar
gaat het om”, aldus Brekoo.

Frans Ermens, kunstenaar

Twintig Bredase wijk- en dorpsraden
zetten de samenwerking met gemeente
vol goede voornemens voort

Wijkraden
verder met
gemeente

� Frans Ermens opent de door hem verbouwde Galerie De Vlaamse Schuur, voor kunstenaars uit de omgeving. Eer-
ste exposant is hijzelf. foto Ron Magielse/het fotoburo
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De galerie van de schilder
met het timmermansoog
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