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Explosie depot Mnemosyne
Restanten explosief aangetroffen
TILBURG – Een grote explosie vond gisteravond plaats bij het depot van Mnemosyne
Internationale in de Katsbochten. Een medewerker is zwaargewond afgevoerd. Dader
vooralsnog onbekend.
Medewerkers van het kunstconsortium zeggen gisteravond een kluis te hebben geopend waar men
naast een verdacht pakketje, ook een schilderij in hadden aangetroffen. De medewerkers zeggen het
schilderij uit de kluis weten te halen alsvoorst de explosie plaatsvond.
Bij onderzoek van de Explosieve Opruimingsdienst bleek het verdachte pakketje een explosief te zijn
dat al veel eerder in de kluis geplaatst moet zijn geweest. De woordvoerder van de dienst spreekt het
vermoeden uit dat het explosief zodanig onstabiel was, het een godswonder was dat het niet eerder
was afgegaan.
Deze kluis was een onderdeel van de inboedel van Solitudé, voormalig in bezit van overleden
galerijhouder Eric Moldovan. De inboedel was voor inventarisatie tijdelijk overgeplaatst naar het depot
in de Katsbochten.
Door de explosie hebben een aantal kunstwerken roetschade opgelopen. De schade wordt geschat op
enkele honderdduizenden euro aan restauratiekosten.
Mnemosyne Internationale zegt het voorval tot op de bodem uit te gaan zoeken.
Zie ook: Eric Moldovan, filantroop en kunstliefhebber met verkeerde vrienden.

Wat ons ter ore kwam


Grote Sabbat aanval op de R0, de ring rond Brussel, maakt tientallen Kine slachtoffers. Het
eerste schot is gelost.



Deense Camarilla vreest voor Duivelaanbidders na brute moord door beruchte uitvinder.



Stedelijk Museum Breda ontvangt aanzienlijke schenking uit legaat.



Joseph Croÿ-Aerschot? Die ken ik nog wel.



We zijn iemand vergeten uit te nodigen, maar wie ook weer?
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Toreador 3
Wij willen iedereen bedanken voor jullie massale bijdragen. Goed om te weten dat wij niet de enigen
zijn die de Maskerade bewaren en beseffen dat de Toreador RISICOCLAN nummer één is!
De afgelopen maand hebben wij de volgende Toreador voor jullie in de gaten gehouden:
•
Elisabeth Wilton: low profile, is naar een ziekenhuis geweest.
•
Jakob Meyer: low profile.
•
Janice Cristi: low profile.
•
Ruard Caubet: medium profile, samen met 'TV Karel' weggereden in een Aston Martin,
exposure op Kine feestjes.
•
Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrucken: medium profile, organiseert feesten voor Kine.
•
Karel de TV kok: high profile! Heeft een restaurant, is op fucking TV! In oktober op veel Kine
feestjes geweest door het hele land!
Er zijn in oktober geen MASKERADEBREUKEN gepleegd, maar wij weten allemaal dat het een
kwestie van tijd is, voordat het mis gaat!
Weet je waar deze personen zich ophouden in november? Laat het ons weten, en wij zullen er zijn om
verslag uit te brengen in het komende weefgetouw, voor jullie VEILIGHEID!
Als je zelf Toreador bent, en je denkt bij jezelf 'nou, ik heb erg veel exposure in de Kine wereld, ik heb
hulp nodig om ongezien te voeden', meldt je aan! Wij kunnen je HELPEN! Dat is constructiever dan de
haatpost die we hebben gekregen.
Kennelijk vinden Toreador zich te goed voor andere Kindred, waarom zoveel exposure in de Kine
wereld, WAAROM?
Wij wachten op uw bijdrage op toreadorwatch@hotmail.com

Toreadorwatch: uw barriere tussen Toreador en Maskeradebreuken, sinds 2017.
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Twee mannen overleden bij drugslab in Kaatsheuvel
Vlak naast een drugslab zijn vrijdagmiddag twee mannen overleden in een tuin in Kaatsheuvel. Naar
het zich laat aanzien zijn zij het slachtoffer geworden van de chemicaliën die nodig zijn bij de productie
van amfetamine. Nog eens twee mannen werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
De politie kreeg vrijdagmiddag de melding van een 'onwelwording' van twee personen. Toen de
toegesnelde agenten in de tuin de twee mannen aantroffen hebben zij nog geprobeerd de slachtoffers
te reanimeren, maar dat mocht niet baten. 'Direct daarna zijn ze op onderzoek uitgegaan en troffen zij
de het lab aan, waar automatische vuurwapens en cash geld in beslag zijn genomen', aldus een
politiewoordvoerder.
De landelijke politie-eenheid 'ontmantelen' was enkele uren bezig om het drugslab te luchten en alle
gevaarlijke stoffen af te voeren. Wegens ontploffingsgevaar moesten de inwoners van zes omliggende
huizen al die tijd hun woning verlaten.
Het is ook niet voor het eerst dat er in de provincie slachtoffers vallen bij de productie van chemische
drugs. Drie jaar geleden overleden er ook al twee mannen nadat zij bij de productie van xtc in een
bedrijfspand in Tilburg giftige gassen inademden.
Er word vermoed dat er nog meerdere panden gebruikt worden voor de productie van drugs.

Het laatste Woord
Ge kunt netuurlek saoves jaoguh, of smerreges. Ik zèè hil gèrreh saoves op straot, dan kunde ammel
vrouwkes tegeh komme waor oe zo oew taande in ken zettuh. Saanderendaogs hèt ik er ene meej un
kaoter, dun eerste teug waor meer alcol dan bloed. Kekt daarveur èùt.

Verliezer van de maand:
(Voormalig) Groot-Prins de Haes... dat behoeft verder weinig uitleg.
Winnaar van de Maand:
Prins Valmans... iemand in het Domein aast op zijn troon, maar hij krijgt gewoon een status.
Uitspraak uit het Elysium:
"Duizend euro!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
"Hoe lang staat hij daar al te staren?!”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

