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Met 116 km per uur
door het centrum 
Enkele snelheidsduivels
zijn zaterdag betrapt toen
ze met absurd hoge snel-
heden door Tilburg
scheurden. Een 19-jarige
jongen reed achter het
station 116 kilometer per
uur en is zijn rijbewijs
kwijt. Op de Ringbaan
Oost raasde een 22-ja-
rige met 102 kilometer
per uur. Hij mocht zijn rij-
bewijs houden, omdat hij
na correctie net niet 50
km per uur te hard reed. 

WouW

Treinen rijden
weer langs Wouw  
De reguliere dienstrege-
ling van de NS tussen
Bergen op Zoom en Roo-
sendaal zal vanochtend
worden hervat. Het goe-
derenvervoer kwam afge-
lopen nacht al op gang.
Het treinverkeer lag stil
nadat vrijdagochtend bij
Wouw een trein op een
vrachtwagen botste. Het
spoor en de overwegin-
stallatie liepen daarbij
veel schade op. Zo waren
de rails verbogen en 85
dwarsliggers kapot.
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Vallende boom
wordt man fataal 
Een 73-jarige motorrijder
uit Den Bosch is gisteren
om het leven gekomen
doordat een boom om-
viel. De man kon daar niet
meer voor uitwijken en
kwam ten val, meldde de
politie. Het ongeluk ge-
beurde in Nieuwerbrug
aan den Rijn (Zuid-Hol-
land). Het slachtoffer
maakte deel uit van een
groep motorrijders. Am-
bulancepersoneel kon de
man niet meer redden; hij
overleed ter plaatse.

Tweet van de dag
Mario Jacobs� 
@JacobsMario
Inhuldiging van @Til-
burgtrappers door bur-
gemeester Noordanus &
@hanskokke op een vol
Willemsplein. We fees-
ten gewoon door.

Toos en Henk door Paul Kusters

Internet: toosenhenk.nlFacebook: facebook.com/toosenhenk

Nou, Tilburg kan weer uit-
ademen. De oranje op-
blaaskronen zijn leeggelo-

pen en de troep die de feestgan-
gers achterlieten is opgeruimd. 
Gelukkig maar. Gewoon, zo heb-
ben we Tilburg het liefst. Een stad
die ondanks veel lelijks kan stra-
len. In het onvolmaakte schuilt
schoonheid en een echte stad is
nooit af. Ook zonder feestende Lex
en Max, lieve prinsesjes en dartele
prinsen is Tilburg de koning te
rijk. 
Dat ze nou maar niet te veel ver-
beelding krijgen, die Tilburgers,
want het is juist de charme van de
stad dat ze zich weinig aantrekt
van het soort lijstjes waarmee Den
Bosch zo graag pronkt. Nu dingt
de Brabantse hoofdstad weer naar

de titel ‘Beste Bin-
nenstad’. Alle-

maal kak, kun-
nen de Krui-
kenzeikers
zeggen. Zij

had-

den de koning en 150.000 fees-
tende mensen op straat. Zoveel
kan de Bossche binnenstad er niet
eens bergen. 
Nu weer even gewoon. En wat
hoort er meer bij Tilburg dan die
kerk zonder toren. De Sacraments-
kerk, die bezoekers de weg naar
Den Bosch wijst. Het is de zoveel-
ste kerk in het ooit zo katholieke
zuiden, die het loodje legt. Maar
niet helemaal. Speciaal voor de
vertrekkers uit Tilburg, blijft het
aanzien van de kerk aan de kant
van de Ringbaan-Oost  behouden.
Het schip wordt gesloopt voor de
bouw van vijftien woningen maar
het boegbeeld blijft behouden. 
Alleen, Tilburg wat maak je me
nou?! Is dat plan voor die nieuwe
spits op die karakteristieke stompe
toren serieus? En dan nog wel een
soort fantasie-spits, omdat de
echte terugbouwen te duur is.
Straks zetten jullie er een oranje
opblaaskroon op. Vergeet het. Die
kerk zonder spits hoort bij Tilburg
en is deel van haar geschiedenis.
Houd het plat. Dat is beter dan ba-
naal en goedkoper ook.
En hoe vinden die Bosschenaren
anders straks nog de weg naar
huis? Of willen jullie ze houden?

Vergeet het. 
Die kerk zonder spits 
hoort bij Tilburg 
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Dit is de week van: de vroedvrouw

Elke maandag vertelt een regiogenoot over de bijzondere week die hem
of haar te wachten staat. Deze week: vroedvrouw Mieke Broeren (27).

� Vrijdag is de dag van de vroed-
vrouw. Mieke Broeren uit Veghel
vindt haar baan ‘dankbaar werk’. 
,,Het is fijn als vrouwen op jou
vertrouwen. Je deelt mee in
blijdschap. En verdriet, soms
gaat het mis, overlijdt de baby in
de baarmoeder bijvoorbeeld.
Dan voel ik me ook verdrietig.
Dat uit ik bij collega’s en laat het
los. Anders houd je het niet vol.” 

Je deelt mee in hun
blijdschap. En
verdriet

� De pui van
Bloemsier-
kunst Marimba
in Boxtel
raakte ontzet,
maar de win-
kel bleef open. 
FOTO SANDER VAN GILS

Een botsing gebeurt zo vaak,
dat is bijna niet bijzonder meer.
Tenzij je bij een bloemenwinkel
naar binnen rijdt, een bushokje
doorboort of achteruit bij de
overburen binnen komt zetten.
Dit weekend veroorzaakten drie
vrouwelijke bestuurders precies
deze ongelukken in Boxtel,
Sprang-Capelle en Tilburg.

Robine Roordink
Tilburg/Waalwijk/Boxtel

Een automobiliste ramde de ge-
vel van Bloemsierkunst Marimba in
Boxtel. Eigenaar Bart van Roosma-
len dacht dat er iets omgevallen
was, toen de auto rond het middag-
uur tegen de gevel reed. ,,We heb-
ben flink wat schade door de klap.
De gevel is naar binnen geduwd. De
deur is kapot en overal lag glas.’’
Maar sluiten? Dat deed hij niet.
Vanwege het mooie weer kon de
winkel open blijven. Van Roosma-

len is niet boos op de vrouw die de
auto bestuurde. ,,Zo’n ongeluk kan
gebeuren, ze kan hier weinig aan
doen. Ze zat er na de botsing hele-
maal doorheen, logisch.”

De tweede brokkenmaakster was
een vrouw uit Sprang-Capelle. Zij
reed even bij de overburen aan de
Heistraat naar binnen. Toen ze ach-
teruit wilde rijden en gas gaf, bleef
het pedaal hangen. Hierdoor be-
landde ze in de voortuin en kwam
tegen de gevel van het huis aan de
overkant aan.

Naast de bestuurster zat een kind
van ongeveer zes jaar. Beiden kwa-
men met de schrik vrij. Maar bij de
overburen moet de voorgevel ver-
vangen worden. De klap was dan
ook flink, de buurjongen hoorde
het boven zijn koptelefoon uit. ,,De
knal was enorm. Gelukkig waren
de buren niet binnen”, zegt hij. ,,Ze
waren achter, maar zijn wel heel erg
geschrokken.’’

Een 18-jarige vrouw uit ’s Gra-
venmoer maakte het zaterdagavond
wel heel bont. Zij tikte met haar Fiat
een andere auto aan, en kwam ver-
volgens in een bushokje aan de
Stappegoorweg in Tilburg terecht.
Zij en een 27-jarige bijrijder raakten
gewond. De andere bestuurder had
niets behalve een beschadigde auto.
Van het bushokje bleef echter wei-
nig meer over, dat lag volledig in
puin nadat de Fiat het doorboorde.

Bushokje, winkel 
en woonhuis
vernield door drie
brokkenpiloten

� Een bus-
hokje aan de
Stappegoor-
weg in Tilburg
raakte zwaar
beschadigd,
net als de Fiat
die zich erin
boorde. FOTO ERIK
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� De voorge-
vel van een
huis aan de
Heistraat in
Sprang-Ca-
pelle moet ver-
vangen wor-
den. FOTO ERIK HA-

VERHALS

De gevel is naar
binnen geduwd. 
De deur is kapot en
overal lag glas
–Bart van Roosmalen


