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De Sletten-Slasher in de zwoele nacht
Bron: Omroep Brabant
Door: Joeri Nuitens
TILBURG – De Tilburgse goegemeenschap is zwaar geschokt door de koelbloedige, brute moorden
die het centrum opgeschrikt hebben in de afgelopen maand. Op drie verschillende locaties in de
binnenstad zijn opengereten lichamen van dames van lichte zeden aangetroffen.
In verband met het lopende onderzoek wil de politie van Tilburg geen details vrijgeven. Omroep
Brabant roept eventuele getuigen om zich te melden... nadat ze zich bij de politie gemeld hebben,
uiteraard.
Bewoners van de binnenstad reageren ontdaan. “Ge hoort deh soort gemauwel gewôhn enkel van de
wèkeh rondom ut centrum, moar nu kom ut wel heul digbai!” aldus een buurtbewoner die anoniem
wenst te blijven. Anderen reageren nuchterder: “Ach, ik heb het zelf niet gezien he, maar je hoort toch
wel wat. Het gaat om straathoertjes. Mooi opgeruimd toch? Laat de politie maar lekker hun aandacht
richten op die bendes in de stad. Wat kan mij die crackhoertjes nu bommen?”

Wat ons ter ore kwam...


Nummer 7 van de Rode Lijst is onderweg naar Tilburg.



De misdadiger van de Rode Lijst heet Willem van Gulik.



Klomp brons afgeleverd bij restaurant Blended. Vandalisme wordt geclaimd door Actiegroep
Anarchistisch Nederland



Het telefoonnummer van de Scourge van Breda is 06-LEOBOOM1



Het telefoonnummer van de Sheriff van Breda is 06-LEOBOOM1



Het telefoonnummer van de Keeper van Breda is 06-LEOBOOM1



Hoeren opgepast! Er is een seriemoordenaar actief!
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Het laatste Woord
Braaaand, bai den papierboer, oan de Centaurisweg. Zoue deh de Anaarchisten zen of gewone kine,
die deh oangestoken hebben. Vorige moand de synthetische wolfaabriek en nou wir nun bedraif, of
iemand de verzekering oant oplichten is. En er komt grot nieuws oan, althans der zeej ons Prins.
Hedde gai het oak zo werem, neuh he, des wel fijn, deh we doad zen, we veulen nie of het nou werum
of kou is.

Verliezer van de maand:
Mark Hagen... inpakken en wegwezen, stuk verdriet!
Winnaar van de Maand:
Balthasar Garzon, omdat hij toch WEL Hoofd der Harpijen is.
Uitspraak uit het Elysium:
“Kan dat alarm niet uit?!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Maar wat heeft ie gedaan dan?”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

