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Veel bezoekers bij lichtjesavond voor de doden in Tilburg
Bron: Omroep Brabant
Auteur: Marcel Huijsman
TILBURG - Bij het crematorium in
Tilburg werd vrijdagavond een
lichtjesavond gehouden om de doden
te herdenken. Vanwege Allerzielen
ontvingen nabestaanden gratis een
kaarsje dat ze konden aansteken voor
hun geliefden.

De paden langs de strooivelden waren verlicht met kaarsen en vuurkorven. Ook werd er muziek
gespeeld door een doedelzakspeler. De avond was druk bezocht, in totaal kwamen ruim vijfhonderd
mensen naar het crematorium.
De herdenkingsavond werd voor het tweede jaar op rij georganiseerd.

Wat ons ter ore kwam
 "Prins van Borne" omgelegd.
 Bezoek van Baron Cimetière aan Hengelo was maar zeer kort. Hij is met onbekende
bestemming vertrokken.
 De Dag van het Geloof 2013 staat gepland voor zaterdag 6 juli 2013!
 Weet er iemand wat "Wij zijn vrij!" betekent?
 Medewerkers Archon Weiss richten oren op Tilburg.
 Het net van Van der Schoot sluit zich om Groningen... maar heeft de Camarilla genoeg
troepen?
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Accolades
Geachte kindred van Domein Tilburg,
Ik hoop dat u allen vorige maand net zo heeft genoten van Zijne Hoogheids hoffelijke en gulle
gastvrijheid als ikzelf. Het was een gebeurtenis die ik nog lang in mijn herinnering zal meedragen.
De Dag des Geloofs ligt inmiddels achter ons, maar toch wil ik mijn waardering uitspreken voor
Keeper Jakob Meyer en Hulp-Keeper Bert Visser die ook onder deze zeer bijzondere omstandigheden
erin zijn geslaagd de rust in het elysium te bewaren.
Ook wil ik u degenen in herinnering brengen op wie wij kunnen rekenen indien er onverhoopt wel
onplezierige zaken plaatsvinden. Zo zijn er de kindred die Hulp-Keeper Bert Visser hebben
geassisteerd toen dit nodig bleek. Mijns inziens hebben Max de Jong, Balthasar Garzon en de heer
Beertink zich hier in het bijzonder onderscheiden.
Voorts wil ik Primogen Kleinendaal noemen, wiens informatie reeds verschillende malen van groot
belang is gebleken. En Esse Wibbelink, voor het zich vrijwillig melden voor taken ter bescherming van
Zijne Hoogheids domein. Hun initiatief wordt hogelijk gewaardeerd.
Ik kijk ernaar uit u allen aanstaande zaterdag weer te spreken, en ik hoop dan weer nieuwe
vermeldenswaardige verdiensten te verzamelen voor de accolades van volgende maand.
Met vriendelijke groet,
Merel van Bohemen
Sheriff Domein Tilburg
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Oh Oh... Tilburg
Weg met Cherso, Tirol of godweetwaar! De televisie zoekt het weer eens veel te ver. Kijk niet verder
dan ons eigen Tilburg voor drama, romantiek en intrige! Barbies baby hield duizenden aan de buis
gekluisterd en Sterretje zocht een levenspartner... Boeien! Tilburg heeft haar eigen sterren!
Zo is daar de aantrekkelijke Ventrue Zoë Vialet wier huwelijk met voormalig Primogen Vincent Klink nu
echt ten einde lijkt. Terwijl Klink de passie lijkt te hebben verloren, wordt gefluisterd dat Zoë Klink haar
mooie ogen heeft laten vallen op machobeest Bert Visser. Deze schijnt weer aan de voeten te liggen
van de bloedmooie Esse Wibbelink. Saillant detail is dat juist deze blonde schoonheid een kandidaat
is voor de scourge positie! Kunt u zich de toeloop voorstellen van jonge vampiers die, gelokt door de
mogelijkheden van kortstondige sterfelijkheid, zich naar Tilburg begeven voor een kans om door deze
Walküre begroet te worden. Ah, ik zie mogelijkheden voor een roman. Een film. Een serie!
Inmiddels schijnt Zoë Vialet-Klink-net niet Visser zich al te hebben getroost. Gespot aan de arm van
de kersverse Nosferatu Primogen zag de femme fatale er wat witjes maar ouderwets sprankelend uit.
Alleen rondom de Brujah Vincent Klink is het stil. Stilte voor de storm? Mogen wij nog spektakel
verwachten? Wellicht een crime passionel?!
En dan is er nog de donkerharige Sheriff, die wel heel vaak met de Toreador Primogen wordt gezien.
Zij verlaten nooit samen het elysium en de afstand tussen die twee wordt zorgvuldig bewaakt. Te
zorgvuldig? Oh. Oh. Jakob Meyer, een romance...nee, wat dan ook, met een Tremere. Dat kan niet
goed gaan!
Stay tuned. Ik weet zeker dat er vanavond weer een mooie, nieuwe aflevering zal worden gemaakt.
Vol intrige, spanning en sensatie.
Yours truly,
Serena Savage
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Het laatste Woord
Weh heddeh we nou gedoan? Die'n koekwous van 'ne Haaagenis wil wir weh zegguh:
Nâh nâh, dat was dan un maui avondje. Voâh ut eiâhrst in vèftog jâh un broâdje ui met è genast en un
pâh blikkies bieâh achteâhroveâh gekapt. En wat hoâht ik nâh, gaat die Flip nâh weiâh zo'n party
ôhganiseâhren? Tèd dat ik mâh eins effe me snuìt kom latuh zien zodat dat die Skurtsj me bakkes ken
onthouden en zèn vieze klauwen thuishoudt. Wacht ff, wâh hep ik dat lulèizâhnummeâh gelaten?

Verliezer van de maand:
Poirott, op de vingers getikt door de Keeper van het Elysium en zijn assistent.
Winnaar van de Maand:
Max de Jong, voor een van de mooiste diensten die Camarilla Tilburg ooit heeft gezien.
Uitspraak uit het Elysium:
“Ha, mooi! Frikadellen!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Sorry? Kunt u dat nog één keer herhalen?

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

