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Bijna iedereen geslaagd op 2College Durendael in Oisterwijk
Bron: Omroep Brabant
Auteur: Mattijs Smit
Publicatie: woensdag 27 juni 2012
OISTERWIJK - Uitgerekend nu de eisen voor het
eindexamen strenger zijn dan ooit, haalden bijna alle
eindexamenleerlingen op het 2College Durendael in
Oisterwijk dit jaar het diploma.
Alle, jawel alle, vmbo'ers zijn geslaagd en 97 procent
van de havo- en vwo-scholieren haalde het papiertje.
5,5 gemiddeld
Omdat leerlingen tegenwoordig moeten slagen met een 5,5 gemiddeld, werd er dit jaar extra
aandacht besteed aan examenbegeleiding. Niet alleen aan het eind van het schooljaar, maar het hele
jaar door. En het resultaat mag er wezen.
Woensdagmiddag was de diploma-uitreiking voor de vwo'ers. De havo-leerlingen krijgen 's avonds
hun papiertje en donderdag zijn de vmbo'ers aan de beurt.

Café Extase gaat weer open
Bron: Omroep Brabant
Auteur: Ronnie Vermonden
Publicatie: donderdag 5 juli 2012
TILBURG - Café Extase in Tilburg gaat weer
open. Het rockcafé ging in april failliet en maakt
nu met de nieuwe eigenaar Jerry Kepers een
doorstart.

Extase blijft in grote lijnen dezelfde kroeg, maar er zullen meer live-optredens plaatsvinden. Omdat
Kepers ook een boekingskantoor voor artiesten heeft, zijn de lijntjes kort. "We staan veel in contact
met bands en zullen de samenwerking gaan zoeken met de Rockacademie en het ROC."
Extase bestond bijna 75 jaar toen het failliet ging. De toenmalige eigenaar gaf toen de stijgende
horecaprijzen en het rookverbod op als oorzaken voor het faillissement. Kepers denkt niet dat die
problemen de kroeg opnieuw de das om zullen doen: "We kijken weer vooruit."
Extase gaat tijdens de kermis van Tilburg open.
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Wat ons ter ore kwam
 Een Moldavier of zo in Tilburg. Zegt een Ventrue te zijn. En dat in navolging van Lauret,
Menckhoff, Boom en du Marchant et D’ausembourgh III. Wij van het Weefgetouw wensen
hem veel succes.
 Utrecht stuurt tien zwarte vingers naar Tilburg.
 De heer Poirott dreigt de Sheriff met Archon Weiss en Imperator Van der Schoot. Moet Tilburg
zich opmaken voor hoog bezoek?
 Als ze er toch zijn kunnen ze Van Leeuwen gelijk vragen waarom die Caitiff nog steeds een
domein houdt. Waar houdt het op? Job in de Primogen Raad voor Clan Caitiff?
 Kindred-band de 'Neck-tiez' komt naar Tilburg.
 Het schijnt dat de Toreador Archon van Justicar Martyn of Barnstaple and Dartington van Clan
Ventrue onderweg is naar Tilburg.
 Zou niet de eerste one-man-clan zijn. Wij van het Weefgetouw denken te weten waarom
Frederick “uit Tilburg vertrokken” is. Leg het ons nog eens uit, Philippe?
 In Tilburg zijn twee Kindred die hun ziel gereinigd willen zien.
 Er gebeuren vreemde dingen met het statusboek.
 7 juli 2012, 18:00. De Zusters der Liefde doen massaal gebed op de Heuvel, als generale
repetitie.
 Hoe snel zou die nieuwe toren aan de spoorzone klaar zijn?

U bent van harte uitgenodigd bij de opening
van

Solitudé
op 15 juli 2012 om 12 uur.
(formele kleding verplicht)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met
Eric Moldovan
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Het laatste Woord
Den Dood van diene sluwe blaauwe bloedlikke. En zunne moatje Leo Bumpke. Gelukkig istdees
moand den kermis wir int staad. Godnondepie, dehs weh, lekker inde nacht dwoalen tussen al deh
volk. Hopelijk komt der niemand bai ons okoit Bredoa. Beernink dies okalnie lankmeer gezien.
En weh woar het werm, en die erme mennke bai dun televisie.
Dur stoar wir weh te gebeuren... we kraigen bezoek moatje, witte wel witte nie.

Verliezer van de maand:
Comte Frederic du Marchant et d'Ansembourg III voor zijn fatale vergissing.
Winnaar van de Maand:
Karl Menckhoff, onverwacht toch geliefder dan wij dachten!
Uitspraak uit het Elysium:
“Stuur een kaartje!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Wat is toch dat vreemde gevoel in mijn buik...”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

