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Gemeente Tilburg onderzoekt verkeer Ringbaan Zuid
Bron: Omroep Brabant
Auteur: Robert te Veele

TILBURG - De gemeente Tilburg houdt
binnenkort een kentekenonderzoek op de
Ringbaan Zuid. Daarvoor worden volgende
week 33 camera's geïnstalleerd.
De gemeente wil weten waar auto´s de
ringbaan oprijden en via welke route ze de
weg verlaten. Op die manier kunnen de
verkeerslichten beter afgestemd worden
waardoor de doorstroming verbetert.
De camera´s registreren alleen de kentekens van de passerende voertuigen op de
Ringbaan Zuid tussen de Kempenbaan en de Blaakweg. De gegevens worden niet
bewaard. Het onderzoek loopt van 10 tot en met 15 oktober.

Politie trekt wapen op Verdiplein
TILBURG - Met getrokken wapen heeft de politie donderdagavond drie verdachte
mannen van 17,19 en 21 jaar aangehouden op het Verdiplein in Tilburg Noord.
De agenten rukten uit nadat een voorbijganger dacht dat ze de drie op de
Kapelmeesterlaan met een wapen in de auto had zien spelen.
Het protocol schrijft dan voor dat de politie vanaf een veilige afstand poogt de
mogelijk gevaarlijke verdachten uit de auto 'te praten', met getrokken dienstwapen.
"De mannen bleken echter geen wapen in bezit te hebben", aldus de woordvoerster
van politie. "Wel een voorwerp dat op afstand gelijkenis vertoonde." Het zou om een
adapter gaan.
Ook werd in de wagen ongeveer 100 gram hasj gevonden en een aantal gripzakjes
waarvan de inhoud nog wordt onderzocht. De spullen zijn in beslag genomen.
Twee van de drie mannen zijn, onder uitleg van het gebeurde, vrij snel weer naar
huis gestuurd. De derde man werd gehoord vanwege de aangetroffen drugs maar is
inmiddels ook in vrijheid gesteld, aldus de woordvoerster.

1 oktober 2011

pagina 2/3

Wat ons ter ore kwam


Hector Poirott informeert naar voortgang Conclaaf. Dan weten zijn Clangenoten weer waar ze
staan. Tremere staan bekend om hun communicatie.



Antonius van Brabant is nu al in de stad!



Hoeveel rechtszaken hebben we dit Elysium?



Het Conclaaf gaat een grote flop worden als het aan de Ventrue ligt.



Het Conclaaf gaat een groot succes worden als het aan de Tremere ligt.



Willen alle Gangrel en Nosferatu vast plaatsnemen in de koelcel, de staken zijn onderweg.



De voorbereiding voor het conclaaf houdt de gemoederen bezig. Geheimhouding staat hoog
in het vaandel, maar voeren de Nosferatu dat niet een beetje ver wanneer de Primogen niet
op de hoogte is van de afspraken door zijn whip zijn gemaakt



Wie is er nu echt Prins van Breda? Nee, wacht... wie heeft Breda nu in handen?



Het Conclaaf is eigenlijk een dekmantel.



Wil de Tremere met Weather Control NU opstaan?
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Het laatste Woord
Sakkerju heej! De zomer van 2011 werd u gebrag deur d'n Ventrue, denk! Weh betekent dè ze veuls
te loat is! 't Goat al even zo vlot mej ut veurbreien van ut Concloaf, denk! Is er al iets geregeld? Neeje,
wagt! Stoat er al iets op papier? Joah, de wééseh van Antonius, die stoan op papier! Schiet is op,
Vughts! Duurt lang!

Verliezer van de maand:
Saint Gobhain. Of de Grote Wijze? Of Barend-Jan St. Maurice? In ieder geval een Malkavian, dat is
zeker... toch?
Winnaar van de Maand:
Prins van Leeuwen; het recht is gesproken, de Tradities zijn gehandhaafd.
Uitspraak uit het Elysium:
Max! Stop eens met frenzien!!
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Wie is hier nou de Head of Harpies? Jij of ik?!

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

