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Prins van Leeuwen verlaat Tilburg.
Prins duMarchant et D'ausembourg III neemt de scepter over
Beste Kindred van Prinsdom Tilburg en Breda,
Hierbij wil ik jullie meedelen dat Philipe van Leeuwen ons Domein heeft verlaten.
De heer van Leeuwen is vanaf medio 2011 Prins geweest van dit mooie Domein en heeft leiding
gegeven gedurende de moeilijke periode nadat Tilburg wat betreft de Camarilla tijdelijk ongewenst
was van 2010 tot 2011.
Ik wil Philipe bedanken voor zijn expertise en inzet gedurende de periode in dit Domein en hem veel
succes wensen in zijn verdere carrière.
Vanaf heden zal ik de verantwoordelijkheden van de heer van Leeuwen waarnemen. Voor eventuele
vragen kunnen jullie contact met mij opnemen tijdens dit Elysium.
Met vriendelijke groet,
Frederic du Marchant et D’ausembourgh III
Prins van Domein Tilburg

Brief van de Sherriff aangaande Dhr. Garzon
Zeer geachte kindred van domein Tilburg,
Het doet mij plezier u te mogen berichten dat de heer Garzon van Clan Gangrel is aangesteld als
coördinator inzake het onderzoek naar de dreiging betreffende de toenemende invloed van het Geloof,
de naderende Dag des Geloofs, de perioden van bewusteloosheid en daarmee samenhangende
zaken.
Mocht u informatie tot uw beschikking hebben, of op andere wijze behulpzaam willen zijn dan verzoek
ik u contact op te nemen met de heer Garzon of mijzelf.
Ik wil een ieder op het hart drukken zich proactief op te stellen en niet te wachten tot een specifiek
verzoek om assistentie u bereikt. Zonder uw initiatief kan het immers zeer wel mogelijk zijn dat er
onvoldoende kennis bestaat aangaande uw mogelijkheden.
De Dag des Geloofs nadert. Laten wij geen tijd verspillen, maar de handen ineen slaan.
Met de meeste hoogachting,
Merel van Bohemen
Sheriff Domein Tilburg
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Brief van de Sherriff aangaande Dhr. Garzon en Dhr. De Jong
Geachte kindred van Domein Tilburg,
Het is al bijna weer zover: de bijeenkomst op 3 juni staat voor de deur.
Toch wil ik nog even uw aandacht vragen voor kindred die zich vorige maand in positieve zin
onderscheiden hebben.
Zoals u weet, hebben de heren Garzon en De Jong zich onvermoeibaar getoond in hun onderzoek
naar de Kerk. De verkregen informatie is reeds van veel waarde gebleken. De heer Garzon is door zijn
inspanningen benoemd tot coördinator. Dit laat onverlet dat ook de heer De Jong uitstekend werk
verricht. Hun beider inzet voor de veiligheid van Domein Tilburg verdient mijns inziens alle lof.
Scourge De Winter viel eveneens op positieve wijze op door zijn initiatief de voormalig woning van
Van Gulik te doorzoeken. Met de hulp van een aantal ondernemende kindred heeft Scourge De Winter
aanwijzingen gevonden die ons kunnen helpen met verder onderzoek. Tevens is een aantal
maskerade-gevoelige zaken opgeruimd.
Ik ben mij ervan bewust dat deze voorbeelden slechts enkele zijn van de vele manieren waarop
kindred zich inzetten voor Zijne Hoogheids prachtige domein. Indien u een omissie aantreft, zou u mij
een groot plezier doen mij hierop te wijzen. Ik zou niets liever zien dan een lange lijst van
vermeldenswaardige prestaties van de kindred in Tilburg.
Met vriendelijke groet,
Merel van Bohemen,
Sheriff Domein Tilburg

Wat ons ter ore kwam
 Veel volk verwacht op de Spoorlaan.
 Waar de fuck is Van Leeuwen?!
 Opbrengsten vrijdagavond skeelertocht komen ten goede aan de Dag van het Geloof.
 Ligt er nu meer as op straat of wordt er gewoon meer gebarbecued?
 Het Gypsy Festival is voorbij. Gelukkig geen tsunami van Ravnos!
 Bouw van multifunctioneel sportcomplex De Drieburght stilgelegd vanwege geconstateerde
onregelmatigheden.
 In Tilburg is een Kindred die zijn ziel gereinigd wil zien.
 Een aantal Giovanni heeft retourvluchten geboekt tussen Venetie en Eindhoven.
 DJ Nightmare - DJ, promoter en nachtclubmagnaat - uit Den Bosch komt de Brujah in Tilburg
versterken.
 Weinig activiteit bij afgelegen pand bij bosrand in kastelenbuurt.
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Verliezer van de maand:
Job voor het onverwacht verliezen van zijn Clan.
Winnaar van de Maand:
Jacob Meyer, ondanks alle rare verscheiningen in het Elysium is er niks stuk gegaan.
Uitspraak uit het Elysium:
U was hier een uur geleden ook.
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Dove è che blanc non coniglio che dobbiamo portare con noi?

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

