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Sociale woontoren bij Van Gend en Loosterrein Tilburg

TILBURG - De binnenstad van Tilburg krijgt er weer een woontoren bij, maar ditmaal voor de
laagste inkomens. Die verrijst pal naast het studentencomplex Talent Square aan de Hart van
Brabantlaan.
Het gaat om een plan van Van de Poel Bouw en Ontwikkeling en BVT Wonen. Die realiseerden eerder
de eerste fase van Talent Square. Bredaux de Bouwer Architecten maken het ontwerp. De toren wordt
bijna tachtig meter hoog.
Aanvankelijk zou naast het studentencomplex een extra appartementenblok komen. Maar uit
stedenbouwkundig oogpunt is in overleg met de gemeente gekozen voor een ranke toren. ,,De plek
verdient een statement en goede architectuur", zegt wethouder Berend de Vries. De gemeente is
bereid 2,1 miljoen euro bij te dragen, ook om de 140 woningen betaalbaar te maken voor mensen met
lage inkomens
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Een vriendelijke groet
Geachte kindred domein Tilburg,
Ik ben Fred. Ga meestal onder de naam Cistern. Maar Fred is prima. Ik kom uit Breda maar ja, je kent
het verhaal al. Er werd me gevraagd om iets over mezelf te schrijven, maar ik hou niet van lange
verhalen. Wel wil ik dit met jullie delen. Met de klok mee: Brassaï, Henrie Cartier-Bresson, Lewis Hine.
Hoogachtend, Cistern.
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Aankondiging
Wij ontvingen onderstaand bericht van Thomas Jansen. Voor zover wij hem begrijpen wil hij komende
bijeenkomst een soort interactieve voordracht gaan houden.
Wij wensen u veel plezier en wijsheid.
De redactie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hallo
omdat jullie ook moeten leren en ik het kan wil ik vertellen hoe ik alles heb geleert van vader over wat
wel en niet mach. we kunnen dan ook praten en vragen doen en dan hoefen jullie niet meer zo stout te
zijn. ik kan veel zeggen door het anders te zeggen en ook doen. we gaan ook oefenen
thomas

Wat ons ter ore kwam


Stroomstoringen, ja die zijn er nog steeds, en ja ze zijn irritant.



Domein Tilburg is beloftes nog niet nagekomen.



Joost van Cromvoirt dient ontwerp in voor verkeersplein in 's-Hertogenbosch, er is ruimte voor
een groot object vrijgelaten.



Hoera, er zijn nieuwe studenten in de stad! Pas op met alcohol en eet smakelijk.



Prins van Nassau biedt excuses aan voor missen belangrijke bijeenkomst Tilburg.
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Aanvulling op uitnodiging
Namens de heer Van Es wend ik mij tot u een mededeling aangaande het ongevraagd en onbetaald
bezoeken van de trainingsbijeenkomsten. Daar de heer Van Es niet de eigenaar is, kan hij u de
toegang niet ontzeggen. Hij zegt hierbij wel toe elke door hem ongewenste bezoeker een intensieve
workshop “gezichsreconstruksie” te doen ondergaan.
Ik wens u een wijs trainingsbesluit toe.
Roderick Groenetak,
Secretaris Business Club Willem II.

Het laatste Woord
Dè's schrikken, eej, 'ne breuk vaan d'n Irste Traditie. Moar dan 'ne keer nie door os, moar hullie in 't
verleej. Zeuventig joar, al! As 't nie meer is! Toen ging 't nog nie as naaw. Letterlèèk, in d'n bosse van
os grutvadder. Jè jè, tis wè! En toch, iedere breuk vaan d'n Masquerade is as 'ne ontiegeleke schup
teege de mik. Nu rap 't laplaazeres opspeure, die haandel, en alle betrokken Kine unne hawten jas
geeve.

Verliezer van de maand:
Karl Menckhof, na al die jaren heeft ie nog steeds z'n onderwereld niet rustig.
Winnaar van de Maand:
Mevrouw de Vries omdat ze tussen al die elders toch haar mannetje/vrouwtje stond.
Uitspraak uit het Elysium:
– bedachtzame stilte –
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Nee, nu moet jij in de hoek zitten.”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

