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Anoniem ingezonden brief
Кто хочет слышать
Tilburg.. het centrum van chaos, honend bekeken door de Camarilla.
Op een avond waarop Prins van Leeuwen, Ervaren, Geleerde, Wijze en Vereerde Oudere
Verheven, Bekende en Beroemde Prins van Tilburg
Gewaardeerd door Clan Toreador wegens politieke zelfopoffering
Vrijgevig met hulpmiddelen in de strijd tegen de Sabbat
Ondernemend als organisator van Conclaaf Tilburg 2011
Erkend sinds Prins Ludwig von Hoboken, in een inspirende monoloog eenieder van het domein
opdroeg zich die avond te laten gelden voor het behoud van het Domein Tilburg is de vraag: Heeft u
dat ook gedaan?
Ik vraag u eens goed na te denken, in eerste instantie over uw eigen daden, maar zeker ook over die
van anderen. Bent u tevreden over uw eigen daden? Had u steun van uw bezeten Sherrif? Kon u zich
vinden in de acties van de wederom niet aanwezige Scourge? En niet te vergeten hoe heeft onze
oorlogsleider u geïnspireerd tot grootsheid?
Heeft uw Primogen er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw Clan zich als front heeft
opgesteld? Kon u bij hen terecht voor vragen en leiding. Hebben zij zich opgesteld ten goede van het
Domein Tilburg. En zo nee.. is uw Primogen dan nog wel de juiste persoon om uw Clan te
vertegenwoordigen. Al geruime tijd bestaat de Primogenraad uit een aantal dezelfde leden. Als raad
dienen zij gezamenlijk de balans in een Domein te handhaven. De vraag die hier rijst is, heerst er wel
balans in de Primogenraad? Of is het normaal om als Primogen elkaar te beledigen, buiten te sluiten
en zelfs met getrokken kruisboog te bedreigen?
Het antwoord hoef ik u niet te geven, dat weet u zelf wel...
Waar houdt het op? Caitiff die erkend worden en zelfs status verkrijgen en Ravnos die worden erkend,
terwijl sommige anderen al maanden wachten tot hun Primogen de moeite neemt actie te
ondernemen. En laten we niet vergeten onze Assamite Primogen.., wie besloot ook alweer dat dat een
goed idee was? Ik zal u een tip geven, het was niet onze gewaardeerde Prins.
Kindred van Tilburg, ga bij u zelf te rade en vraagt u zich af.. is dit het?
"The end may justify the means as long as there is something that justifies the end.”
Leon Trotsky

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com
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Harpij gezocht
Geachte Kindred,
Ik overweeg het aanstellen van een Harpij, om mij te ondersteunen. Eenieder die zich geschikt acht
kan zich bij mij aanmelden. Graag zie ik bij de aanmelding een motivatie tegemoet. Het aandragen
van kandidaten wordt niet op prijs gesteld.
Eric Moldovan,
Hoofd der Harpijen

Bericht van de burgermeester
Geachte inwoners van Tilburg,
Net als u ben ik diep geschokt en bedroefd door de gebeurtenissen van 6 juli jongstleden. Wat een
heugelijke en vredige dag had moeten worden, is ontaard in een kakofonie van chaos en geweld.
Het college zag geen andere uitweg dan de hulp van het leger en landelijke overheden in te roepen
om de orde te herstellen. De draconische maatregelen waaronder grootscheepse huiszoekingen,
massa-arrestaties en snelrechtzittingen, alsmede de inzet van noodfondsen en de genie hebben
bijgedragen aan het herstel van orde en infrastructuur zodat de minimaal noodzakelijk voorzieningen
weer ordentelijk functioneren.
Het leger zal spoedig de ordehandhaving weer overdragen aan de politie en deze zal zo veel mogelijk
patrouilleren en surveilleren. Elke overtreding zal direct bestraft worden.
Een gebied met een straal van 300 meter rondom het Interpolis-gebouw is, in verband met de
aanhoudende problematiek, afgezet en tot nader order verboden toegang voor onbevoegden. In alle
straten zijn bewaakte afzettingen geplaatst. Ik besef mij dat het stadscentrum hiermee ontwricht blijft,
maar de omstandigheden zijn nu eenmaal niet florissanter.
Waar mogelijk zal de gemeente haar bevolking bijstaan bij het verhalen van eventuele schade op de
verantwoordelijke partijen.
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,
Burgemeester P. Noordgat
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Wat ons ter ore kwam
 De Camarilla van Tilburg is de controle over de stad kwijt! Schandalig! Hoe lang gaat dit
duren?
 De ogen van Jaroslav Paschek, Brujah Justicar, zijn gericht op Noord-Brabant.
 Tijd voor een headcount! 1, 2, 3... eh.. met hoevelen zijn we ook alweer?
 Waar in vredesnaam is Van Leeuwen?! Heeft iemand hem kunnen redden?

Het laatste Woord
Nah nah, d'n heule stááád staot bekáánt in bráánt. Deh geleufde toch nie? Meutehs wilde bisten, van
die'ne wouse krimineulen en al van deh schorriemorrie. Waor gaot hut heen mej os schôn stáád? En
dan goat er ôk nog inne máálloot op 'ne hoorn lope blazeh. Fiske, denk!
En weh is deh gezanik over diene pastoor allemoal wel nie? Gift ons de pastoor, ammehoela jeh! Deh
is nu ál 113 joar gemáááuw over die'n pastoor, hou dèh nog ins op of wèh?!

Verliezer van de maand:
Domein Tilburg, dat nu beter domein Goirle genoemd zou kunnen worden.
Winnaar van de Maand:
Eenieder die het wèl overleefd heeft.
Uitspraak uit het Elysium:
“Wie doet er dan ook een kistje van een Tremere open?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!
GEEF ONS DE PASTOOR!”

