"MUIZENISSEN" IN TILBURG
In het natuurhistorisch museum te Tilburg (Kloosterstraat 26, tel. 013-423228) zal in de
periode 24 mei t / m 31 oktober 1980 en tentoonstelling worden gehouden over woel-, ware-,
slaap- en spitsmuizen. Verschillen tussen de diverse families en soorten zullen worden
aangegeven. Voorts wordt e.e.a. vanuit ecologisch oogpunt bezien, d.w.z. er wordt een
toelichting gegeven betreffende de wisselwerking tussen de diverse organismen en hun
omgeving. Van belang zijn daarbij factoren als voedselaanbod, territoriumgedrag,
natuurlijke vijanden, e.d.
In een aparte ruimte is een aantal levende ratten en muizen te aanschouwen.
En voor de liefbebber is nog het een en ander te zien over de vogels van Brabant en de
Nederlandse zoetwatervissen.
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VAN DE RATTEN AANGEVRETEN

Riet Lintjens fungeerde als assistente op de Hiswa-stand op de London International Boat
Show toen haar portefeuille uit haar schoudertas werd gestolen, die zij in het kantoortje op
de stand had neergezet. De politie van de Earl's Court-tentoonstellingshallen en de Boat
Show-perskamer werden van de diefstal verwittigd, maar konden er weinig aan doen. Alle
hoop op terugvinden leek een verloren zaak in de volle betekenis van het woord.
Totdat twee Earl's Courtloodgieters in werkpakken in de perskamer verschenen met de
perskaart van Riet, die freelance journaliste is. ,, Wij vonden de kaart op de parkeerplaats.
Er staat ' pers' op dus misschien weet de perskamer ervan", veronderstelden zij.
Riet werd geroepen, zij kreeg weer hoop toen de loodgieters Peter McAuliffe en Raymond
Simpson met Sherlock Holmes' doortastendheid voorstelden over de schutting te klimmen
die de parkeerplaats van de aangrenzende spoorlijn scheidt. ,,Misschien heeft de dief de
autopapieren over de schutting gesmeten", dachten zij.
Gesterkt door een fikse whisky gingen Peter en Raymond op weg. Een half uurtje later
keerden zij glunderend terug - portefeuille met de papieren in de hand. ,, Het stikt op de
spoorlijn van het afval en de ratten", rapporteerden zij, ,,maar tussen alle rommel vonden
wij het begeerde artikel". Blijkbaar voert de rattenkolonie een strikte controle uit op wat op
hun weg komt, want uitgerekend Riets naam was uit haar rijbewij s weggevreten. Misschien
kan de rijkspolitie daar even rekening mee houden wanneer zij Riet om liaar papieren
vraagt. En misschien kan het ministerie van Verkeer voo r minder smakelijke rijbewijzen
zorgen.
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