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Illegaal bordeel in huis Tilburg-Zuid
TILBURG - Bij een controle in een huis in Tilburg-Zuid
heeft de politie donderdagavond een illegaal bordeel
aangetroffen.
Er was informatie binnengekomen dat er in het huis een
18-jarige vrouw illegaal aan het werk was als
prostituee. De agenten hebben het bordeel gesloten. De
gemeente bekijkt nog of er bestuurlijke vervolgstappen nodig zijn.
Bron: Omroep Brabant, Mathijs Pennings

Greenpeace: kernafval kan naar Brabant
DEN HAAG - Brabant is een van de
weinige gebieden in Nederland waar
kernafval onder de grond kan worden
opgeborgen. Dat zegt milieu-organisatie
Greenpeace, dat een onderzoek liet
uitvoeren.
In het onderzoek worden in totaal vier
gebieden in Nederland aangewezen:
De Noordoost-polder, Het noordelijkste
deel van Groningen en Friesland, een groot deel van Gelderland en een groot deel van
Brabant.
Als Nederland kiest voor een tweede kerncentrale, dan moet het afval daarvan ondergronds
worden opgeslagen in een van de vier gebieden, aldus Greenpeace. Greenpeace heeft het
onderzoek laten uitvoeren door het Amsterdamse bureau T&A Survey.
De milieuorganisatie is al lange tijd fel gekant tegen ondergrondse opslag van kernafval.
Door dit onderzoek hoopt Greenpeace te bereiken dat het minder een ver-van-mijn-bedshow wordt voor de inwoners van de genoemde gebieden en dat zij in verzet komen.
Eerder was er al fel verzet, onder meer vanuit de provincie, tegen Belgische plannen om
kernafval op te slaan vlak bij de grens met Brabant.
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Wat ons ter ore kwam
Sylvia Bloem claimt Prinsschap van Breda in balingschap vanuit Eindhoven
Kees Struik claimt Prinsschap van Breda in balingschap vanuit Den Bosch
Nieuw aartsbisschop Breda zweert WRAAK!
Opmars Camarilla in Breda stagneert.

Het laatste Woord
ALAAAAAFFF!! Zo heuj! Dèh woar tog weer wèh! Hèdde die koekwouse uut de Kruikestááád tog moi
maor weer Bredaj 'ne optoater verkog! As die drapperts van Willem II dèh nou ok is zouwe doen tegen
NAC! Enfin, complimêêênte voor os Prins (en dan bedoele we nie Prins Fráááns-Jáán den Irste) vor ut
beschikboar stelle van zun mennekes! En goei werk van iedereen en alle! Nu nog de finááále slag en
Bredaj is weer van os! Doe iedereen 'ne plesier en bráánd ut stadion doar effe plááát.

Verliezer van de maand:
De Sabbat, voor het om de tuin geleid worden!
Winnaar van de Maand:
Prins Philipe van Leeuwen. Dat heeft geen toelichting nodig.
Uitspraak uit het Elysium:
“Wat WIJ nu geflikt hebben!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“De dood heeft vele gezichten...”
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