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Conclaaf in Tilburg
Vanavond gaat het dan eindelijk gebeuren. Al maanden worden er voorbereidingen getroffen, maar
vanavond zal Justicar Antonius van Brabant van Clan Toreador, voormalig Prins van ons mooie
Domein, een Conclaaf houden in Tilburg.
“Wat is nou zo'n conclaaf?” horen wij van het Weefgetouw je nu denken.
In de Camarilla is een Conclaaf het grootste politieke evenement waar een normale Kindred aan deel
kan nemen. Het is dus echt een bijzonde grote eer dat de heer Van Brabant naar Tilburg komt. Ieder
lid van de Camarilla of bevriende, onafhankelijke Kindred die de uitnodiging van een Conclaaf hoort
mag langskomen en deelnemen, ongeacht zijn of haar leeftijd. Justicars zijn de enigen die een
Conclaaf bijeen kunnen roepen, wat niet vaak gedaan wordt vanwege de enorme zorg voor de
veiligheid. Conclaafzaken kunnen over elk onderwerp gaan, van problemen die de hele sekte aangaan
tot rechtzaken van bijzonder machtige Kindred (zoals Prinsen), tot vraaggesprekken gepresenteerd in
een open forum. Hier kan letterlijk alles gebeuren – een Sire presenteert zijn nieuwste Kind aan zijn
overgroot Sire, de jongeren komen om te feesten en ouderen ontmoeten elkaar in geheime
vergaderingen om fluisterend nieuwe zorgen en problemen op tafel te leggen. Voor de jongeren is dit
een mogelijkheid om Clanleden uit het hele land te ontmoeten en een kans om de politieke machine
van de Camarilla in werking te zien, misschien zelfs te beïnvloeden. Voor de ouderen is dit zowel een
sociale aangelegenheid als de tijd om de hele sekte te inventariseren en, niet te vergeten, een
onbetaalbare kans om deals te herbevestigen en zaken te doen.

Brabant verwerpt natuurplan Bleker
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben tegen
het natuurakkoord gestemd dat staatssecretaris
Bleker wil sluiten met de provincies.
In het omstreden akkoord is onder meer geregeld dat
de provincies grote delen van het natuurbeheer gaan
overnemen. Het plan van Bleker behelst een
bezuiniging van 600 miljoen euro.
Tegen het plan is verzet, omdat de provincies wel
zeggenschap maar geen geld krijgen. Noord-Brabant
was de eerste provincie die over het akkoord stemde. Wat er nu gaat gebeuren, is onduidelijk.
Alle provincies moeten deze maand over de overdracht stemmen.
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PvdA Tilburg begint campagne tegen wietpas
De PvdA in Tilburg doet mee aan de campagne 'Stop de
wietpas'. De partij volgt hiermee het voorbeeld van de PvdA
in Venlo. Die gaat de komende weken tienduizend flyers
verspreiden aan mensen vragen een petitie te
ondertekenen tegen de invoering van de wietpas.
De actie duurt tot 20 februari 2012. De PvdA in Tilburg
omarmt het idee en gaat hierover dit weekend een strategie
uitzetten. De petities zouden op 20 februari aangeboden
moeten worden aan de Tweede Kamer. Het is dan de Internationale Dag van de Rechtvaardigheid.
De PvdA vreest dat weinig mensen zich willen laten registreren en de illegaliteit ingeduwd worden
door de maatregelen. Gevreesd wordt voor meer straathandel. Eerste onderzoek door de Universiteit
van Tilburg wijst bovendien uit dat een groot aantal van deze gebruikers de overstap naar Twist
zullen maken als wiet niet meer vrijelijk beschikbaar is.
Gemeenten in Brabant en Limburg hebben zich eerder dit jaar uitgesproken tegen het plan van
minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. De PvdA in Tilburg en Venlo hopen dat ook burgers
afstand willen nemen van dit idee.

Wat ons ter ore kwam
Het geld ligt in Tilburg voor het oprapen, als je weet waar je moet kijken.
Een nieuw Hoofd der Harpijen! Feest ende Applaus! "Hij weet wannier ie z'n mond moet houden,"
verklaarde een Primogen trots. En voorwaar, het nieuwe Hoofd der Harpijen last, de wijsheid zijner
benoeming erend, nog ietwat haperend de statuswijzigingen voor.
Toch knaagt de vraag... heeft Tilburg nu een Hoofd der Harpijen of een Hoofd der Herauten
benoemd?
Dodelijk slachtoffer straatraces Tilburg. Hoe ver moet het gaan voor er opgetreden wordt?
Wordt het Conclaaf the end of the road voor Camarilla Tilburg of zien we 2012 met vertrouwen
tegemoet?
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Het laatste Woord
En dan goan we ut allemoal zien vanaavond, ut gai unun avond worden om noot nie te vergeten nie
denk. De gebeurt ok nie elke naacht da unu Justicaar in oew Domen is. De kan alle kaanten op gaan.
Ut is maar goei dat we die anaarchisten dun staad ut getieft hebben un goei half joar geleëen. Dinner
en a show, de is wa ur veur ons op ut programma staat.
Verliezer van de maand:
Job, voor het verliezen van twee status.
Winnaar van de Maand:
Hector Poirrot, Sherriff en twee status erbij.
Uitspraak uit het Elysium:
“Eigenlijk zijn het geen sabbat meer. Ik hou niet van dat hokjesdenken.“
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Jezus! Wat een gedoe om hier te komen zeg!”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

