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De Scourge vraagt uw aandacht voor het volgende
Aan de Kindred van domein Tilburg,
Het is tot mijn attentie gekomen dat er misverstanden bestaan bij een aantal onder u betreffende
vampieren zonder status in dit domein. Sta mij als Scourge toe deze recht te zetten en duidelijkheid te
verschaffen.
vampieren die niet opgenomen zijn in het statusboek van Tilburg, maar die hier wel verblijven, doen dit
onrechtmatig. Het siert een lid van de Camarilla om deze criminelen niet te helpen, maar juist te
hinderen. Sterker nog, wie hen hulp verschaft (of dit nu in de vorm is van uitgewisselde informatie,
goederen of diensten) is zelf onrechtmatig bezig en kan onder de wetten van de Camarilla gestraft
worden.
Uiteraard kan een uitzondering gevonden worden waar zijne majesteit, Prins van Leeuwen, besluit dat
discretie vooralsnog gewenst is. Het is voor niemand van nut om zich blind te staren door idealisme.
Laat er echter geen onduidelijkheid zijn; de Anarch Mark Hagen en de zijnen zijn niet welkom in
Tilburg. Het zal eveneens niemand ontgaan zijn dat met name de Giovanni zich de laatste tijd ernstig
misdragen. Ook zij zullen mettertijd de lasten van hun misdaden moeten dragen.
Het is met veel bloedvergieten en niet zonder verliezen gelukt om de Sabbat te verjagen uit Tilburg.
Dit is een wapenfeit waar wij als Camarilla van Tilburg trots op mogen zijn. Laat ons deze stad nu niet
overgeven aan allerhande overig gespuis.
Hoogachtend,
Max de Winter
Whip van clan Nosferatu
Scourge van Tilburg

14 Mei 2011

pagina 2/2

Wat ons ter ore kwam...
Zoë Vialet van Classic Companions laat zich in met ordinaire straathoeren
Er is ingebroken in het wevershuis van Peerke Donders. Politie en gemeente nemen dit zeer
hoog op. Vader Denis spreek afschuw uit.
Nummer 7 van de Rode Lijst is onderweg naar Tilburg
Hoofd beeld Willem II op de Heuvel is gestolen.

Het laatste Woord
Wes deh nou nun zanger meej nun stem van goud. En oons Marco meej zunne bakkes, en nun
aasemaite. Tis toch wel wereum gewis nie meense. Twiest hedde gai al weh gedronken meej diene
zut derin, oppassen. Moar ja binna iderin gebrukt wel us weh. Korte naachten en nun aovondklok,
nondepie. De Camarilla wil ok weer is weh van ons domein, zei ik ons domein, ik bedoel, natuurlijk zin
domein van flip van schreeuwen. En loats waoren diene Ventrue oant ouwehoeren meej diene
aannaarg, wes doar bespoken is, ik wit tut niet moar zal wel meej cente te moake hebben. En ons opa
Frans van Teevee is doad, verrekte ouwe taaie, goat je goed. Later...

Verliezer van de maand:
Balthasar Garzon, omdat hij in de laatste vijf minuten van de avond de steun van zovelen kwijtraakte.
Winnaar van de Maand:
Karl Menckhoff, omdat hij een beschuldiging van Masqueradebreuk zo losjes en adequaat van zich af
weet te schuiven
Uitspraak uit het Elysium:
De heer Garzon is...wat?
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“LAAT ME ER UIT!!!”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

