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2000 Teddy's onthoofd gevonden in kanaal
TILBURG – Op 14 Maart zijn in de Piushaven van Tilburg 2000 onthoofde
teddyberen gevonden. Bij elk van de knuffels was een briefje in de buik gestopt. Op
de briefjes stond de tekst: “Sorry Simon ik kon het niet meer aan. Tot ziens.”
De milieupolitie is niet blij met deze daad; het zal nog jaren duren voordat het ecosysteem in de Piushaven zal herstellen van deze zieke grap.

Vrouw doodgeschoten in Generaal Smutslaan
Een jonge vrouw van 19 jaar, die in de buurt bekend stond als 'Flauwe Ans', is in
nacht van 9 maart 8 keer door de borstkas geschoten en 12 keer met een mes in
haar hoofd gestoken. Haar organen zijn uit haar lichaam verwijderd en haar hart is
doorstoken met een koperen mes. Haar vriend, Alberto G. werd op de bank
aangetroffen, met een leeg vuurwapen en een bebloedde elektrische
schoevendraaier. De man ontkent elke betrokkenheid. Bij het controleren van zijn
mobiele telefoon, schijnen beelden gevonden te zijn waarop te zien is hoe de man
tekeergaat op het lichaam van zijn vriendin.
Alberto G. is gearresteerd en voor observatie naar het Pieter Baan Centrum
gebracht.
Nieuwe Kindred Mode
De nieuwe kleuren in het Elysium van Parijs zijn lichte grijstinten voor de heren en
een donkerblauw ensemble voor de dames. Bandana's zijn over en uit en de hoed is
terug uit de kast. De voile is echter nog steeds uit den boze. Pistolen in een blauwe
matte afwerking zijn de nieuwe rage in de buitenwijken van Parijs, maar Kindred in
de gegoede buurten wagen zich liever op straat met een retro kort zwaard in de
lange jas.
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Actievoerders Leypark overdrijven!

TILBURG – 28 Maart 2012 Op het kruispunt van de Ringbaan Zuid en Professor van Buchem laan, bij
de ingang van het Leijpark, waar op de avond van 3 maart, negen eikenbomen gerooid. De bomen
stonden op de parkeerplaats van Restaurant: Etenstijd. De “spontane verschijning” van deze
woudreuzen word gezien als een ludieke actie van de Partij voor de Bomen, die elke
verantwoordleijkheid ontkent.
Het hout van de bomen, word deze zomer gebruikt voor de BBQ bij de Dag van het Geloof, aldus een
gemeente-medewerker.
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Ingezonden brief Sheriff Merel van Bohemen
Geachte kindred van Domein Tilburg,
Graag zou ik een moment uw aandacht willen vragen voor de verdiensten van een aantal kindred.
Ten eerste: mevrouw Christi, voor het ter beschikking stellen van haar invloeden ten dienste van onze
Tradities.
Ten tweede: de heer Karl van Domburgh, de heer Max de Jong, de heer Alexander Gregorovich
Volgin en wederom mevrouw Christi, voor hun inzicht en discretie bij het behandelen van het incident
met de weerwolven.
Ten derde: de heer Balthasar Garzon, voor zijn bereidwilligheid te assisteren bij diverse onderzoeken
ten behoeve van het Domein.
Ten vierde: Primogen Kleinendaal,voor het inspirerende idee dat een vlotte afhandeling van het
incident met de weerwolven mogelijk maakte.
Merel van Bohemen,
Sheriff Domein Tilburg

Wat ons ter ore kwam
 Congres voor echte denkers op komst, ruk je los van de kerk en komt het zien.
 Laat ons bidden voor een rein en zuiver Tilburg, opdat God onze stad zegenen zal.
 Het doelwit heeft zich bekend gemaakt, snel en doortastend optreden van de Camarilla lost
dat wel op voor het grote jubelfeest.
 Comte Du Marchant haalt extra clangenoten naar de stad om zijn positie te versterken.
 Er zitten twee raven in de bomen bij het Leypark.
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Het laatste Woord
Zow heej! Deh waor fèèèn joageh dees moand! Ginne zorge over d'n Twist, meej dank oan Max de
Jong enne Marcow! Deh is in zorrug minder op d'n stroat! Op noar d´n volgende... hoe ist in Breejdoa
eik?

Verliezer van de maand:
Marco en de Setites. Gedwongen om de handel in Twist te staken.
Winnaar van de Maand:
Job! Alweer een status er bij!
Uitspraak uit het Elysium:
“Als Marco nou eens Primogen zou worden...”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Ze hebben WAT besloten?!”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

