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De gemeente kijkt samen met de stad naar de toekomst van Tilburg in het
traject Tilburg 2040. Een 1e inventarisatie van ideeën was op 29 februari.
Die ideeën waren verzameld in 8 zogenoemde expedities. Die werden in theater de NWE Vorst
gepresenteerd. Op verschillende terreinen gingen beleidsmakers met Tilburgers in gesprek om te
kijken hoe zij de toekomst van de stad zien. Er werd nagedacht over onder meer de attractieve stad,
de duurzame stad en de onderwijs- en kennisstad.

Aantal inwoners 206.234
Tilburg is de 6e stad van Nederland
Leeftijdsopbouw Aantal
%
0-14 jaar
33.699 16,3
15-29 jaar
46.564 22,6
30-44 jaar
44.251 21,5
45-54 jaar
28.622 13,9
55-64 jaar
24.190 11,7
65-79 jaar
21.777 10,6
80+
7.131
3,5
Totaal
206.234 100%
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Aankleding Conclaaf in Tilburg, lovende kritieken door Toreador in Nederland.

De Toreador in Amsterdam waren zeer tevreden en lovend over de aankleding van het Conclaaf in
Tilburg. De kleurstellingen, de wederkomst van goudkleurige stoffen. Het nieuwe chique was zeer
smaakvol toegepast.

Financiel Kindred nieuws
Goud, goud en nog eens goud. Maar goud kan je niet drinken. Een wijk waar niet ieders deur op slot
kan, en de politie niet elk uur voorbij rijd. Dat is uiteraard meer waard dan elke euro. Maar sommige
dingen kosten nu eenmaal keiharde euro's, hoor ik u denken. Dat is geheel waar.
Zoals menig elder u kan vertellen was het een zware tijd voor sommigen tijdens de beurscrashes
afgelopen eeuw.
Dus investeer in goederen. Schilderijen, goud, auto's (dure en exclusieve), huizen. Antiek (wie wat
bewaart heeft wat) doet het ook altijd goed als men krap bij kas zit.
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Wat ons ter ore kwam
 Wanneer volgt van Leeuwen het voorbeeld van Cohen, zo kan het toch niet langer?
 Gangrel ontwikkelen nieuwe leiderschapstest naast een-op-een gevechten: Ren door het
riool.
 De Primogenraad probeert een spelletje met Van Leeuwen te spelen... trapt hij er in?
 Stichting Overkoepelend Geloof opent meldpunt voor positief gedrag:
http://meldpuntpositiefgedrag.nl
 Van Gulik is dood. Van Gulik is niet dood. Wie krijgt het het volgende Conclaaf op zijn brood?

De heer Timothy Kleinendaal op het Conclaaf
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Het laatste Woord
Eus des een roare avond schieten op stroat welke goaliepoap wer deh nou weer. Weer dikke massel
dat oom pipo de pauslikker niet meteen een vliegtuig heej gepakt oit Rome. Er zen natuurlijk ok goeie
geluveige zoals diene Deeenis. Och och en het woar weer een schone opstoet dees joar. Keej nog
koppijn van al dat dronken bloed op stroat, of woar het Twist dees keer?

Verliezer van de maand:
Vincent Klink voor zijn gesprek met de Prins.
Winnaar van de Maand:
De Gangrel en Nosferatu voor het gevangen nemen van een Sabbat vampier.
Uitspraak uit het Elysium:
Zie eens hoe ze erbij zitten, hun lichaamstaal laat zien hoe de verhoudingen zijn aan die tafel.
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Ik heb zo raar gedroomd.

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

