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Vijftien jaar!
De Dag van het Geloof in Tilburg valt samen met een bijzondere gebeurtenis in het verleden van de
Stad. Een gebeurtenis die voor eeuwig buiten de geschiedenisboeken van de Kine zal blijven.
Het was op de zaterdagavond 4 oktober van het jaar 1997 dat het toenmalige Elsyium opgeschrikt
werd door een machtswisseling. Prins Julietta werd op gruwelijke wijze van haar hart ontnomen door
een Ghoul van de heer Aernoud van Henegouwen, die zich terstond uitriep tot Prins van Tilburg.
Vele jaren, vele gebeurtenissen en vele Prinsen hebben sindsdien de troon van Domein Tilburg
mogen passeren, maar wij willen op deze avond toch even stilstaan bij deze dag in het verleden.
Tongen van Ouderen beweren dat met deze – misschien niet goed geplande – wisseling van de wacht
de omwentelingen en uitdagingen die Tilburg in de afgelopen 15 jaar gekend heeft ontketend zijn. De
tijd zal het leren...

Een woord van dank
Beste Kindred van domein Tilburg,
Via deze route wil ik mijn dank uitspreken aan de capabele hulp die ik van sommigen van u heb
ontvangen bij het uitvoeren van mijn taken. De Ouderen van clan Ventrue en Tremere zullen uw inzet
ongetwijfeld waarderen.
Met name de informatie van Job is kritiek gebleken voor het slagen van mijn onderneming. Job, ik
hoop dat u uw beloning naar volle tevredenheid weet te benutten.
Indien mijn werk mij in de toekomst nog eens naar Tilburg zal brengen kan ik mijn opdrachtgevers
ervan verzekeren dat het verkrijgen van benodigde gegevens geen enkel probleem zal zijn.
Aan eenieder die in de toekomst iemand nodig heeft voor 'opruimwerkzaamheden', ik ben te bereiken
via telefoonnummer: 06-WELTEV69.
Hoogachtend,
Meindert Weltevree
Bloedlijn Samedi
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Drievoudige goddeloze moord!
TILBURG – Shock en ongeloof, dat zijn de eerste reacties van heel
Tilburg op de goddeloze, lafharte moordpartijen die de stad in
September opgeschrikt hebben.
Politie tast nog in het duister over wat er zich precies afgespeeld heeft
in de nachten van 11, 18 en 25 september. Aan de pers wordt alleen
bekend gemaakt dat de Soefi, de heer Gerouabi, de Rabbi, de heer
Rosenthal en de Priester, de heer Denis op geweldadige wijze om het
leve gebracht zijn.
De redactie van het Weefgetouw heeft via een anonieme tip vernomen dat er aarde aangetroffen is in
de mond van alle drie de slachtoffers. De authoriteiten weigerden dit feit te bevestigen.
De drie kerkgenootschappen van de heren kondigden drie dagen van diepe rouw aan. De heren zijn
in besloten kring, met inachtneming van hun eigen geloof, begraven. Na de rouwperiode, die door
heel Tilburg gevoeld en gedeeld werd, kondigde Stichting Overkoepelend Geloof, namens de vele
honderden vrijwilligers van de Dag van het Geloof, aan dat de Dag van het Geloof doorgang gaat
vinden.
“Denis, Rosenthal en Geriouabi zouden het zo gewild hebben,” is het enige dat de Stichting de pers
als commentaar geeft.
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Wat ons ter ore kwam
 Veel camera's aanwezig bij Dag van het Geloof, vanuit heel de wereld.
 De gevreesde huurmoordenaar Baron Cimetière is onderweg naar Hengelo.
 Toreador Archon acht de heer Klink zeer bekwaam!
 Prins van Nijmegen, Franciscus Johannes Hermsen, plant laatste avond in Tilburg.
 Gedurende de maand september zijn de drie voorlopers van de Dag van het Geloof op
lafhartige wijze vermoord.
 Op dinsdag 11 september werd, in de late uren, bij Soefie Guerouabi de keel opengereten.
 Op dinsdag 18 september werd, om middernacht, Rabbi Rosenthal de nek omgedraaid.
 Op dinsdag 25 september werd Vader Denis mishandeld en doodgeslagen.
 Grafschennis bij de Hasseltse kerk! Een tiental recente graven zijn compleet omgewoeld; de
lijken ontbreken.
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Het laatste Woord
Deh woar weh, menne maat uit de Hoagse hoftstad wil ok weh zeggen... Goai oewe gang.
Bedank, ouduh zwetseâhr. Ze wetuh je als gast fen tuh ontvangen. Zo'n ouwe tovenâh, zu maat en un
rottuh baron hebbuh kennis gemaakt met duh Brabantse gastvrehèd. En deze keiâh ut duh Winteâh ut
un keiâh nie gedaan.
Me gratus tren ken ik oâk es komme kèkuh wa die boeâhren allemaal geloven. Volguns men zen ze
allemaal net effe tuh vroluk, mâh dit wôht un dag om nauìt tuh veâhrgetuh.
Verliezer van de maand:
Johan... houdt jullie Primogen nu eens onder controle, Gangrel!
Winnaar van de Maand:
Max de Jong, Vincent Klink, Duncan O'Doherty en Timothy (en Jeanette) Kleinendaal, voor het
inrekenen van een Kindred van de Rode Lijst!
Uitspraak uit het Elysium:
“Ben ik nog nodig hier?” “JAAAA!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Hoort wat klopt daar, Kindred?”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

