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Krakersdemonstratie in Tilburg
Uit het Brabants Dagbland, 05 januari 2011
Door: Merel van Beers
TILBURG - Krakers uit het hele land zijn opgeroepen om
aankomende zaterdag, 8 januari, naar Tilburg te komen om
mee te lopen in een demonstratie.
"Maar de actie gaat over meer dan alleen het kraken. Wij
protesteren tegen het volgens ons sociaal ongewenst beleid
van de overheid", aldus de Tilburgse kraker Koos.
De demonstratie is het begin van de landelijke Kraak
Actiedagen. Tijdens het hele weekend zullen er overal
verschillende acties plaatsvinden, zoals weggeefwinkels op
straat, protesten bij gemeenten en woningbouwverenigingen
en er zullen panden gekraakt worden. Hoeveel mensen er
meedoen met de actie is nog niet bekend.
Om 14 uur gaat het actieweekend van start in Tilburg op het NS-plein en gaat dus niet alleen om het
kraakverbod maar zal zich ook richten op o.a de huidige situatie rond pensioenen en de
studiefinanciering. De demonstranten hebben een manifest opgesteld waarin ze meer uitleg geven
over de demonstratie in Tilburg onder de noemer: 'Breek de macht van het Kapitaal'.

De Beste Wensen voor 2011
De redactie van het Weefgetouw wenst u allen het beste voor het aankomende jaar!
-De Redactie

Wat ons ter ore kwam
•Prins van Eindhoven deze maand al in Tilburg voor topoverleg Camarilla. Prins van Den Bosch wordt
spoedig verwacht.
•Begin 2011 zal de Camarilla vanuit Tilburg een groot offensief tegen de Sabbat starten.
•Strijdkrachten Camarilla nog steeds spoorloos verdwenen. Wie weet waar Van der Schoot is?
•Wat doen al die Ventrue hier?
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Het laatste Woord
Zoooooooodejuu heee! Deh woar tog weer weh zoh oan ut eutèènde van ut joar! De's gewôhn dun
vierde Prins in weh? In 'ne joar! Joah.. Tweeduzend-en-tien woar 'ne bewôhge joar. De goat Tilburg
tuurlijk nie in d'n koade klere zitteh! Moar nu is die'n Leeuw Prins. Deh belôhf weh voor tweeduuzenden-elluf! Enne die 'n Max die nog effe op de loatste moment vier doojen moakt! Of nou joah... twee
doojen en twee Bloedjachte! Deh is nog ins 'ne knallende afsleuting van ut joar! Weg mej deh
anarchistisch gepeupel! Leve de Prins!

Verliezer van de maand:
Max de Jong, voor het kwijtraken van het Prinsschap.
Winnaar van de Maand:
Philipe van Leeuwen, Prins van Tilburg!
Uitspraak uit het Elysium:
“Waar is Tygo nou weer?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Ja, zeg! Zo kan ik toch niet eten?”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

