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Mededeling vanuit Domein Goirle
Ingezonden stuk door Sofie, Prins van Domein Goirle
Omstandigheden veranderen. Daarom: vanaf heden avond 11 december 2010 heeft niemand behalve
leden Nosferatu nog toegang tot Domein Goirle. Eenieder die onrechtvaardig zichzelf toegang
verschaft tot mijn Domein, breekt daarmee een Traditie. Een overtreding die bestraft zal worden
volgens Camarilla recht.

Moord op een Oudere
Lezers van het geschrevene,
Zoals u allen weet is een aantal maanden terug op schandalige wijze een Oudere uit ons midden
gerukt. Op laaghartige wijze vermoord door een stel Nieuwelingen in een poging de eeuwenoude
structuur van de Camarilla te verwerpen.
U heeft wellicht meegekregen dat ik de laatste maanden de plicht op mij genomen heb uit te zoeken
wat er precies heeft plaatsgevonden. Vele vragen heb ik mogen stellen. Vele ontwijkingen en
verwijzingen heb ik uit moeten pluizen. Maar er werd, gelukkig, ook door velen van u openhartig
gesproken. De het vertrouwen dat ik geniet onder de Camarilla-getrouwen heeft mij gemotiveerd en
geinspireerd om vooral niet op te geven.
En met succes. Langs deze weg presenteer ik u de resultaten van mijn nobele queeste. Tot mijn grote
schok was er geen sprake van een ondoordachte en onfortuinlijke actie, maar wordt er, ook nu nog,
door de verantwoordelijken gesproken over een weloverwogen actie waarbij het doden van de
Grote Wijze een gevolg mocht zijn.
Velen van ons hebben kunnen aanschouwen hoe de heer Wolf Terlouw zijn klauwen in de Grote Wijze
zette en hem tot stof deed vergaan. De heer Terlouw, echter, handelde in overeenstemming met
plannen gemaakt door de volgende personen.
De heer Lucius van Beckhoven, Clan Tremere
Mevrouw Britt Martens, Clan Brujah
De heer Mark Semmelink, Clan Gangrel
De heer Wolf Terlouw, Clan Gangrel
Deze personen spreken hier in alle vrijheid en openlijk over en doen niet moeilijk over hun medeplanners, wat onderzoek natuurlijk een stuk makkelijker maakt.
De vraag is natuurlijk, wat de heer de Jong gaat doen met deze informatie, nu de Camarilla Domein
Tilburg in een wurggreep houdt...
Ik wens u allen een informatieve avond toe.
Met vriendelijke groet,
Philipe van Leeuwen
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Wat ons ter ore kwam
•Begin 2011 topoverleg in Tilburg. Prinsen van Den Bosch en Eindhoven zullen met gevolg aanwezig
zijn.
•Actie in Grote Kerk Breda wellicht toch succesvoller dan gedacht. Sabbat lijkt zoekende.
•Begin 2011 zal de Camarilla vanuit Tilburg een groot offensief tegen de Sabbat starten.
•Cafe Slagroom niet akkoord met bod van Pannenkoekenrestaurant in oprichting "In den Strooppot".
Wellicht dat een bod verhoogd wordt, maar ook Café Joris is benaderd.
•Deel Camarilla strijdkrachten verdwijnt ondergronds.
•Grote hoeveelheid koper gestolen bij Verbeeten instituut.

•
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Het laatste woord
Dees woar weh vurige moand, meej deh batsen in de zoal. En nun hoop stront heej er ook gewees.
Deh gullie nie ut verschil weten tussen blauwsloat en afvoerboizen. Merja alles goat nun keer dood, en
doar roikt het ook na hiero of nie? En wiens kupske goat rollen? Of word het ouwerwets heul het
domein? Wittegeit, ik wel, moar ik maag het nie zegge nie. En Broabants zen we. Nu nog een knallend
uiteinde voor die Sabbat boeren.
Verliezer van de maand:
Mark Vugts vanwege de manier waarop hij controleerde of het ding in de muren dood was.
Winnaar van de Maand:
Wolf voor het succesvol ontsnappen aan de toorn van Prins Max de Jong.
Uitspraak uit het Elysium:
Gadverdamme! Er viel een oor op me!!
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Wat? Echt waar? 16?!? Dat lukt nooit.

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

