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De import van Twist
Geachte Kindred van Tilburg,
Het is ons, Clan Followers of Set, ter ore gekomen dat een aantal onder u groeiende problemen heeft
met het ontwijken van gebruikers van de populaire drug 'Twist'. Zoals u allen weet is deze drug in
Tilburg geintroduceerd door Clan Ventrue en Clan Followers of Set betreurt enige problemen die u
heeft met deze drug.
Na enig onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat een half-fabrikaat voor de productie van
Twist de stad in gebracht wordt door een zekere heer Al Brahim, woonachtig aan de Aristotelesstraat
71 te Rotterdam. Ik hoop dat u deze informatie en de blijk van goede wil van harte in ontvangst neemt
en benut om uw problemen mee te adresseren.
Met vriendelijke groet,
Marco
Clan Followers of Set
Getolereerd
Loyaal
Behulpzaam

Willem van Gulik
De redactie van het Weefgetouw heeft, naar aanleiding van de aanhoudende geruchten rondom de
heer van Gulik, navraag gedaan rondom dit heerschap en zijn plaatsing op de Rode Lijst van de
Camarilla.
De heer Willem van Gulik is een oud gediende in de Kindred gemeenschap en zijn menselijk geslacht
en adelijke stand zijn niet onopgemerkt gebleven door de geschiedsschrijvers. Naar verluidt is de heer
op de Rode Lijst geplaatst door Clan Toreador voor het wegsluizen van een rijk scala aan
kunstschatten vanuit het Rijksmuseum te Berlijn naar Priscus Alberto Fransisco Velasces de las
Rosas, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zoals u weet bevat de Rode Lijst de meest gevaarlijke en gevreesde Kindred die deze wereld rijk is.
Benader deze personen met gepaste voorzichtigheid. Omdat het uitschakelen van een persoon op de
Rode Lijst niet zonder gevaren is, belooft men een hoge premie uit bij plaatsing. Clan Toreador biedt
diegene die de heer Van Gulik weet uit te schakelen training in een Toreador discipline naar keuze en
de originele steendruk van ´Hand with Reflecting Sphere´ van M.C. Escher.
Met vriendelijke groet,
De Redactie
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Kind van Twan Vermeer komt naar Tilburg
Het kind van gerespecteerd Camarilla-lid Twan Vermeer, Merel van Bohemen, zal zich in Tilburg gaan
vestigen. De heer Vermeer wordt door de Camarilla in het hele land gewaardeerd voor zijn
ondersteuning bij en door middel van magische rituelen.

Wat ons ter ore kwam


Achter in industrieterrein Kraaiven zou in de jaren 60 een dumpplek zijn geweest voor zware
metalen. Een groothandel in bouten en moeren word onderzocht.



Willem van Gulik is in Tilburg gesignaleerd! En hij is niet alleen...



Leo Boom ontkent Sheriff en Scourge van Breda te zijn! "Daar heb ik Kindred voor
aangesteld!"



Het telefoonnummer van de Keeper van Breda is nog steeds 06-LEOBOOM1



Hoeren opgepast! Er is een seriemoordenaar actief!



Wandtapijt uit 1412 gestolen uit het Textielmuseum.



Landgoed 'Annanina's Rust' off-limits voor Kindred.



Vanaf 8 juni geen avondklok meer!
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Het laatste Woord
Poe heej! Gelukkig ist bijna vakaaaatie mej dees hitte! Deh is tog gin fiske! Nog nie, in ieder gevââl!
Gelukkig kunne we ââs 't vakaaatie is wel fiste want die un Van Leeuweh hèd korte mette gemokt
mééj de áávon-klok! Geniet ván die vrai wêke en pas op voor die'n Van Gulik, schèèènt!

Verliezer van de maand:
Don Menckhoff, voor het verliezen van al zijn status
Winnaar van de Maand:
Domein Tilburg, voor de eer van het gastheerschap van een heus Conclaaf!
Uitspraak uit het Elysium:
“Wanneer komt die belangrijke gast en wie is het eigenlijk?” “Hij staat daar...”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Kom hier, knaap!”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

