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Virtuele kijk op Koningsdag Tilburg

TILBURG – We hebben er even op mogen wachten, maar de details over de virtuele toevoegingen
aan Koningsdag 2017 in Tilburg zijn bekend. Tilburg zal vanaf die dag verrijkt worden met een
onzichtbare laag over de samenleving die u en ik zien. Door middel van een speciale bril kan men
wetenswaardigheden over Tilburg en het Koningshuis ontdekken op verschillende locaties in de stad.
Deze informatie is zojuist bekend gemaakt door de RIVD. Verschillende telefoontjes naar deze
instantie hebben ons niets wijzer gemaakt over het bedrijf achter de brillen, uit het oogpunt van
veiligheid, zo zegt men.
Voor de enthousiastelingen is er een spel-element toegevoegd aan deze zogeheten “augmented
reality” omgeving. Mensen die alle stukjes informatie een keer bezichtigen, inclusief een paar
verstopte feiten die in een specifieke volgorde moeten, krijgen een speciale oorkonde thuisgestuurd.
De meeste informatie is te vinden langs de route die de koning aflegt op donderdag 27 april, maar
heel Tilburg is het toneel van mogelijke stukjes kennis.
Daarnaast waarschuwt de bril, bij wijze van experiment voor toekomstige toepassingen, als er zich
mogelijke gevaarlijke zaken afspelen in de buurt. Let u op een rood uitroepteken, dan loopt u wellicht
langs een bankoverval, een besmettelijk persoon of een auto die door rood rijdt. Voor het ontwerp is
gekozen voor een klassieke look, die bij iedereen tot verbeelding over de toekomst spreekt.
Voor Tilburgers die jarig zijn op Koningsdag is een plekje gereserveerd langs de route die de
koninklijke familie loopt. Alle inwoners van de gemeente Tilburg die op Koningsdag jarig zijn kunnen
zich opgeven. Jarigen mogen ieder een introducé meenemen.
Aanmelden voor een plekje langs de route kan via de mail. Na aanmelding ontvangen deelnemers
meer informatie..
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Notulen Primogenraadvergadering februari 2017
Geachte Primogen,
Hierbij de notulen van de afgelopen Primogenvergadering in februari.
1. Men juicht het toe dat de notulen in Het Weefgetouw verschijnen. Dan wordt iedereen
geinformeerd. Toch moeten bepaalde gevoelige kwesties gecensureerd worden. De Primogens zijn
zelf verantwoordelijk om aan te geven wat niet in Het Weefgetouw mag komen.
2. Iedereen heeft een visioen gehad. De oorzaak is waarschijnlijk een mannetje, dat Kindred (met
name dhr Baldauf) naar de bunker heeft geleidt, in ruil voor het laten sluiten van McDonald's filialen.
De Primogen besluiten de ruil te eerbiedigen:
-Vincent Klink laat het filiaal in Waalwijk sluiten.
-Beernink laat het filiaal op de Katsbogten sluiten.
-Kleinendaal laat het filiaal in Tilburg-West sluiten.
-Werther laat het filiaal in Tilburg-Centrum sluiten.
-Moldovan biedt ondersteuning in de vorm van bureaucracy invloeden.
3. Thomas. De Primogen besluiten er over na te denken en er volgende maand op terug te komen. Er
moet omzichtig mee worden omgesprongen: hij is een Kind waar niet mee te praten valt.
4. Politie invloeden zijn niet bruikbaar door het lopende onderzoek naar Van Doorn. Zwarte Alie regelt
dit probleem in maart.
5. Max de Jong heeft een baby. Hij of zij is naar een opvangtehuis gebracht en maakt het goed.
Namens de Primogen,
Nosferatu Primogen Dries Werther
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De kleine rooie dood: 'Aan alle fans: bedankt voor de gezellige tijd'

Za 25 feb: ,,Aan alle fans: bedankt voor de gezellige tijd die we samen hadden", dicteert Leon Fosters
(67) kordaat. Het eind is nabij voor Fosters, in Tilburg bekend als Het Rooie Manneke. De dakloze die
20 jaar geheel in het rood optrad in het centrum van de stad.
Het Rooie Manneke zit aan de tafel van de hospice waar hij de laatste maanden van zijn leven
doorbrengt. Holle ogen, 17 kilo lichter, een drain in zijn zij, maar monter. Fosters heeft een goed
moment, tussen de golven van ziekte door.
Hij praat nog met dezelfde gejaagde energie waarmee hij optrad. Ooit was dat avond na avond, de
laatste jaren voornamelijk nog tijdens het stappen op de zaterdagavond. Vorige maand kreeg Fosters
te horen dat hij ongeneeslijke alvleesklierkanker heeft.
Minder dan 3 maanden te leven, schatten de artsen.
Wei
Het randje wei aan de Dr. Deelenlaan waar Fosters als dakloze in een 'tentje' verbleef is opgeruimd en
teruggegeven aan de eigenaar. ,,Leven bij Traverse (de daklozenopvang – BV.) was nooit iets voor
mij, te onrustig. De gemeente en politie lieten mijn tentje met rust.”
In de hospice aan de Bredaseweg leeft ‘ie voor het eerst in 20 jaar weer met een echt dak boven zijn
hoofd. Vreemd? Hij haalt zijn schouders op. ,,Ik pas me makkelijk aan.” Zoon Klaas (46) lacht: ,,Hij
gebruikt het belletje om de zorg te roepen alsof hij nooit anders gewend was.”
'Fans'
Zijn crematie moet in Tilburg plaatsvinden, niet bij zijn familie dieper in het land. Zodat zijn fans
kunnen komen, als ze dat willen. Klaas laat een kalender van de stad zien: samen met ‘Zot Joke’ is hij
het gezicht van een maand. Hij straalt.
‘Fans’. Het is een woord waar hij zich aan vastklampt. Alles voor de fans, de mensen op straat die
hem toeriepen terwijl alles om hem heen versplinterde. De relatie met zijn broers, zussen en zoon
liepen stuk. Door zijn alcoholverslaving, de waanideeën, de dronken uitlatingen.
Hereniging
Vader en zoon zagen elkaar bijna 25 jaar niet. Ze zijn nu samen, ook broers en zussen komen weer
langs. De kanker heeft het juk van de verslaving weggenomen: het lijf van Het Rooie Manneke kan de
drank niet meer aan.

26 februari 2017

pagina 4/8

,,En daardoor is er nog tijd om hier mooie herinneringen op te bouwen”, zegt Klaas. Al lang geleden
heeft hij afscheid genomen van zijn vader, de situatie geaccepteerd. ,,Hoe ouder je wordt, hoe meer je
begrijpt”, klinkt het berustend.
Verleden
Met ondersteuning van zijn zoon struinen ze door het verleden van ‘de rooie’, een gerafeld leven. Hij
werd geboren in het Zeeuwse Oud-Vossemeer, als jongste van zestien kinderen. In Steenbergen
trouwde Leon en kreeg hij twee kinderen. Klaas, voorkomend, een tegenpool van zijn vader. En een
dochter met een verstandelijke handicap die in een inrichting woont.
De verslaving aan alcohol was altijd aanwezig, vertelt Leon, ook toen al. Het gezin viel uiteen en Leon
vertrok naar Limburg, kreeg een nieuwe relatie. Ze stierf en hij trok verder: naar Breda, trouwde er
opnieuw maar ook die relatie liep op de klippen. Hij werkte als krantenbezorger en taxichauffeur, maar
eindigde op straat. In Breda sliep hij ’s nachts in de bossen, overdag ging hij naar de opvang. Tot ‘ie
naar Tilburg trok: ,,Want Breda was een dooie stad.”
Fans
In de Textielstad begon zijn leven als Het Rode Manneke. Op straat met bekende junks ‘Jan Schel’ en
‘Adje Hash’. Nadat ‘ie iemand in het rood zag lopen, besloot hij daar een act van te maken. Eerst met
een spijkerbroek, rood jasje en een matje op de grond waar geld op gegooid kon worden. Door de
jaren heen werd ‘ie steeds roder. Het mooie?,,Dat stappers zeiden: ’Hier een centje maatje, maak mijn
vriendin eens aan het schrikken'”, blikt hij met een glimlach terug. ,,Zo ging dat dan.”
Keek Het Rooie Mannetje ooit op stad bij nacht uit, nu ziet hij vanuit zijn kamer de bossen in het
buitengebied. Hij mist het optreden, de fans. De dames van de hospice vroegen nog wel of hij een
showtje wilde geven, maar dat sloeg hij af.
Met pretoogjes, ondanks alles: ,,Want Het Rooie Manneke is straks Het Dooie Manneke.”

Rat rukt op in Vught; overlast verdubbeld
Uit het Brabants Dagblad:
VUGHT - Geritsel en gebonk, zwarte keutels, kapotte elektriciteitskabels of een sterke, vieze stank?
Het kan allemaal duiden op ratten en het ongedierte rukt op in Vught. Het aantal meldingen van
rattenoverlast van 2015 (30) naar 2016 (57) is zelfs bijna verdubbeld en ook in de eerste paar
maanden van 2017 zijn er maar liefst al 43 meldingen binnen.
,,Vooral in de buurt Vughtse Hoeve en Baarzen”, aldus een gemeentewoordvoerster. ,,Daar is water
aanwezig waar ratten van houden”. Ook in de buurt van het Moleneindplein verspreidde de gemeente
onlangs brieven onder de inwoners waarin ze worden opgeroepen samen de overlast te beperken en
de groeiende rattenpopulatie in te dammen.
Naast de vangkooien en rattenklemmen gooit Vught een nieuw wapen in de strijd tegen de overlast.
De zogenaamde Rodenator. Dit apparaat perst een mengsel van zuurstof en propaan in de
gangenstelsels van het ongedierte en brengt dit – met een lichte knal – tot ontploffing. De ratten
worden direct, op een humane, milieuvriendelijke manier gedood en gelijktijdig wordt het hele
gangenstelsel vernield.
Volgens ongediertebestrijder Remko van Dolen uit Schijndel neemt de overlast van ratten vrijwel
overal toe. Hij wijt dat vooral aan de vrij zachte winters en het verbod op gebruik van gif buitenshuis.
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Fastfoodketen kampt met rampmaand februari
Tilburg.
De fastfoodketen MacDonalds kampt met vele problemen afgelopen maand.
Een rattenplaag op Valentijnsdag heeft geleid tot tijdelijke sluiting van het restaurant van de
fastfoodketen in het centrum van Tilburg. De horecavergunningen van de vestiging zijn door de
gemeente ingetrokken.
Ook de MacDonalds in Tilburg-Zuid zal nog wel even dichtblijven, een vrachtwagenchauffeur die
onwel was geworden, reed zijn voertuig het restaurant binnen. Dit resulteerde in twee doden en en
drie zwaargewonden. De zwaargewonden liggen op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis.
Woordvoerder van MacDonalds vertelde ons:”Ondanks de tegenslagen van deze maand, kunnen
onze trouwe klanten in Waalwijk en vlakbij de Reeshof aan hun trekken komen. Wij doen onze uiterste
best om de vestigingen spoedig weer te kunnen openen.
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Vastgoedfonds vertrekt uit Tilburg

TILBURG – Vastgoedfonds Metaalbankiers, onder andere eigenaar van het pand waar de succesvolle
galerij Solitudé gevestigd is, heeft om strategische redenen besloten haar laatste eigendom in Tilburg
van de hand te doen.
De locatie, bij velen bekend, is zeer geschikt voor herontwikkeling. Zoveel blijkt ook uit een brief van
het college van B en W van Tilburg aan de gemeenteraad waarin staat dat het gebouw met een
nieuwe eigenaar een goede mogelijkheid heeft tot “herontwikkeling”.
Herontwikkeling betekent naar alle waarschijnlijkheid dat het pand in zijn huidige vorm zal verdwijnen
en er een functie met een hoger rendementspotentieel voor terug kan komen.
Desgevraagd liet woordvoerder Ricardo van der Slee van Metaalbankiers weten dat het fonds zich de
strategische heroriëntatie volledig richt op internationale “hotspots”. “De vraagprijs van 3 miljoen euro
biedt de nieuwe eigenaar voldoende kans op realisatie van een goed BAR/NAR. Geïnteresseerden
kunnen zich melden via 020-MBPOEN8.”
Voor Tilburg is het zaak dat Solitudé en haar positieve invloed op de culturele ontwikkeling van de
stad niet verloren gaat. Bij het ter perse gaan van dit bericht was eigenaar Eric Moldovan helaas niet
bereikbaar voor commentaar.
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Wat ons ter ore kwam


Carnaval, wanneer de Kine aan de Maskerade doen.



Grootprins de Haes beweert een aanhanger van Mithras te zijn. Is dat geen Romeinse
cultusfiguur?



Tijd om de balans op te maken. Wie is zijn of haar afspraken rondom McDonalds wel en niet
nagekomen?



Neonate Sasha Harms is een held.



Domein Eindhoven houdt uitverkoop.



Wat heb je nu eigenlijk aan een grootprinsdom?
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Het laatste Woord
Goh weh fin dees fisje is wir ins in oons stad, dees welles aaanders gewis, tweu eeuwen geleeje war
deh wel aanders. Moar den opstoet woar weer skon, veul woagens dees keer. Woar sin dun root van
elluf wehh un herrie en dun pis stroamt as nun woterval dur dunne boize. Weh nun bloamage Eddie
heej ok weh geknutseld, woah un kwekkert. En heede tut al gehurt of nie, deh konain oit Eintoven kom
voanaond ok weer, meej zunne gewouwel, ons grotprins, deej die tois blijf meej zunnen root van drei,
Naaisauw, Knalmaans en van Geeuwen. En vrouwke Asgemalaatzakke oit bosch en menneke van
Cromstoan. Veul leut en plezier en ge wit het, heleumal ingezipt is baina ginne bandbreedteverlies.

Verliezer van de maand:
Waarom krijgt Max de Jong nu baby’s?
Winnaar van de Maand:
De Primogen voor het signaleren, analyseren en reduceren van het Mc Donald’s probleem.
Uitspraak uit het Elysium:
“10 hectare, midden in de stad, enig idee hoeveel weerwolven daar op af komen?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Wat is er met de prachtige carnavalsmuziek gebeurt?.

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

