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Maandelijkse accolades van de Sheriff
Geachte Kindred van Domein Tilburg,
Ik hoop dat u in de afgelopen maanden van het mooie weer heeft genoten en nieuwe energie heeft
opgedaan voor de uitdagingen die Zijne Hoogheids mooie Domein te wachten staan.
De nieuwe maand gaat goed van start; veel kindred hebben zich de afgelopen tijd ingezet voor de
veiligheid van ons allen. Ik noem hierbij clan Gangrel, die na een melding van een Sabbat raid vlot ter
plaatse was om de dreiging af te wenden. Ook Clan Brujah en Primogen Kleinendaal van Clan
Malkavian verdienen genoemd te worden voor hun vasthoudend onderzoek naar aanleiding van de
verdwijning van Justicar Van Brabant.
Ook zou ik uw aandacht willen vragen voor de verdiensten van Jakob Meyer. Zijn voortdurende inzet
en oplettendheid maakt Zijne Hoogheids elysium tot een plaats waar wij rustig en veilig kunnen
verblijven. Dat er geen paniek is uitgebroken na recentelijke bewusteloosheid danken wij, mijns
inziens, mede aan ons vertrouwen in Keeper Meyer.
Ik hoop dat deze iniatieven eenieder ter inspiratie mogen dienen.
Met vriendelijke groet,
Merel van Bohemen
Sheriff Domein Tilburg

De staat van het Domein
Een recente telling leert ons dat Scourge De Winter het record aantal vijanden, voorheen op naam van
ex-Sheriff Mark Vughts ruim heeft verbeterd. Wij voorspellen dat dit record wel enige decennia in
handen van Max de Winter zal verblijven. Helaas geen medaille, maar misschien valt het Hoofd der
Harpijen over te halen een woordje te spreken over deze unieke prestatie.
Vincent Klink vindt naar eigen zeggen de tradities geen zaak voor de primogen. Klink is nu primogen
af. Handen omhoog als u niet verbaasd bent.
Van de schrijver nog een kleine tip voor de heer Klink: ook voor ex-primogen zijn de tradities
belangrijk.
Raadsel voor nieuwsgierige kindred: probeer te voorspellen aan welke Gangrel deze maand status zal
worden toegekend?
De Zusters van de Liefde schieten met cupido’s pijlen: hulp-Keeper Bert Visser wil kleine Gangrels
maken met Primogen Zoë Vialet. Is dit een match made in Heaven?
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16,7 miljoen voor verbouwing station Tilburg
Bron: Omroep Brabant
TILBURG– De verbouwing van het centraal
station in Tilburg gaat 16,7 miljoen kosten. Het
station gaat de komende jaren flink op de schop.
Er komt een extra ingang aan de noordkant en
een grote voetgangerstunnel onder de perrons.
De kosten van het nieuwe station komen voor
rekening van de gemeente Tilburg, de provincie
en het Rijk.

Brede tunnel
Het ontwerp is inmiddels definitief vastgesteld. De voetgangerstunnel onder het station wordt ruim
veertig meter breed, waarvan 25 meter loopruimte is. Daarnaast komen aan beide zijden van de
tunnel winkels en horeca. Ook komen er extra roltrappen en brede trappen naar de perrons.
Ter hoogte van de Willem II-straat komt een extra doorgang onder het spoor voor fietsers en
voetgangers. Verder komt er een nieuwe fietsenstalling en gaat ook het busstation op de schop.
Spoorzone
De verbouwing maakt onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg. Eind 2014 moet de
tunnel klaar zijn en in 2016 moet de verbouwing geheel afgerond zijn.
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Wat ons ter ore kwam
 Prostitutie is een gevaarlijk beroep in Tilburg
 Nieuw studentenjaar belooft weer vers vitae!
 Blijkbaar was de Toreador Archon slechts op doorreis. Dat lucht op!
 Max de Jong gevraagd om te spreken op de Dag van het Geloof.
 Tilburgse Kermis levert dit jaar gelukkig geen problemen op met de Ravnos.
 3e kwartaal Fuji niet denderend, ondanks nieuw management.
 Er schijnt een positie vrij te zijn in de raad der Ancillae.
 Ouderen in Munchen ontstemd over de promotie van Van Leeuwen naar Oudere.
 Camarilla Nederland brengt GEEN stemadvies uit.
 De gevreesde huurmoordenaar Baron Cimetière is onderweg naar Tilburg.

9 september 2012

pagina 4/4

Het laatste Woord
Om moar mej de beruûmde woorden van Gerard Cox te spreuken “tis wir voorbij, die schône zômer!”
De vakááátie zit d'r wir op en de kids zen trug op schôôl. De TOP-week kwam en ging en d'n
terráásjes waren ôôvervol. De Kerremis woar wir 'n grôôt sukses en ôk Decibel Outdôr waor goei
vertoeven. Moar tog koeken wij mej z'n alle meej smáárt uût noar de láánger wordende nááchte. De
winter, dèh is onze tijd!

Verliezer van de maand:
Duncan O'Dorethy en Balthasar Garzon... frikadellen? Serieus?
Winnaar van de Maand:
Prins Philipe van Leeuwen, Oudere.
Uitspraak uit het Elysium:
“Smakelijk eten, mijnheer de Prins.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Wat?! Met zijn hoevelen is die vent?”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

