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Aankondiging namens Zijne Hoogheid Philipe van Leeuwen
Geachte inwoners van Domein Tilburg,
Naar ik heb mogen vernemen zullen hedenavond, zaterdag 14 juni 2014, een aantal Onafhankelijken
hun opwachting maken in ons Domein. Ik laat u hier over berichten teneinde onfortuinlijke
misverstanden te voorkomen. Hen zal uiteraard de gastvrijheid van een Camarilla Domein en het
bijbehorende Elysium ten deel vallen.
Een van deze bezoekers is de heer Menckhoff, voorheen lid van Clan Ventrue. Ik zal een zakelijke
transactie met hem afhandelen. Verder kan ik alleen maar hopen dat de huidige inwoners van Domein
Tilburg hem zullen doen inzien dat zijn oordeel over de Camarilla onterecht is geweest.
Met vriendelijke groet,
Philipe 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

Telefoonlijst Thomas Jansen
Soms zoek je iemand om te spelen of te vragen of iets. Als je dan niet weet waar je die persoon kan
vinden is dat onhandig. Ik heb een telefoonlijst gemaakt voor als er iets is. Ik bel de eerste twee
nummers. Die mensen bellen de volgende vijf. En zo voort. Als je je nummer er op wil, bel me dan
maar op. Thomas (06-THOMAS04)
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Aantal kunstgaleries sterk gedaald
DEN HAAG –- Door de economische crisis is het aantal galeries in
hedendaagse kunst de afgelopen 4 jaar sterk gedaald. Er zijn nu nog
475 galeries in deze sector. Dat zijn er 80 minder dan 4 jaar geleden.
Een afname van 14 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat de
Nederlandse Galerie Associatie (NGA) liet uitvoeren en dat maandag
verscheen.

De omzet in deze sector daalde van 2009 tot 2012 met circa 20 procent naar 100 miljoen euro. De
omzet nam in 2013 nog verder af tot 87 miljoen euro. Voor 2014 wordt nog geen herstel verwacht. De
daling gaat naar verwachting nog door, maar minder scherp dan voorheen.
Voor dit jaar wordt nog een krimp voorzien van 4 miljoen euro. Vooral jonge galeries konden het hoofd
niet boven water houden. Hierdoor lijkt verjonging van de sector te stagneren en neemt de vergrijzing
toe. De werkgelegenheid daalde de afgelopen jaren eveneens.
Begin 2014 telde de galeriewereld nog 1000 personen. Dat is ongeveer 300 minder dan vier jaar
geleden. Uit het onderzoek blijkt verder dat meer galeries meedoen aan kunstbeurzen. In 2013 deed
ongeveer de helft van de galeries mee aan beurzen. De verkopen op beurzen zijn van 2010 tot 2014
toegenomen van 16 procent van de brancheomzet naar 23 procent. Ook de verkoop aan buitenlandse
klanten nam toe.

Tilburgse kunstwereld roeit met succes tegen de stroom
Oplettende lezers,
De redactie wil kunstminnend Tilburg en vooral de heer Moldovan en Clan Toreador
feliciteren met het in woord en daad weerleggen van bovenstaand bericht afkomstig uit
landelijk “nieuwsblad” de Telegraaf.
De redactie
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Nieuwe Prins van Breda
Rotterdam – Zoals bekend is er nog geen nieuwe prins van Breda, maar zwellen de geruchten aan
over de mogelijke kandidaten. Ik kan u melden dat de kandidaat uit Rotterdam, de heer Odulphus
Blauwtand, staat te popelen om aan de slag te gaan voor de Camarilla.
Zijn huidige positie van Seneschal wordt door hem op een uitstekende wijze vervuld, de Kindred van
Rotterdam zien hem niet graag vertrekken. De heer Johannes van der Beek, Prins van Rotterdam,
heeft een eeuwenlange bestuurlijke ervaring en is een invloedrijke kindred binnen zijn clan, de
Ventrue. Een uitstekende leermeester voor de heer Odulphus Blauwtand. De grootste triomf van de
heer Odulphus Blauwtand is het verijdelen van een aanslag op de heer Johannes van der Beek, waar
hij terecht de status “betrouwbaar” voor heeft ontvangen.
De clan waar de heer Odulphus Blauwtand toe behoort is clan Gangrel, voor ingewijden: hij is de
Alpha. Al heel lang heeft hij een ongeslagen status als Alpha, en hij is daar heel trots op. Dit bepaalt
ook voor een groot gedeelte zijn leiderschapsstijl.
De heer Odulphus Blauwtand is al sinds mensenheugenis een Elder van de Camarilla, dus het Leo
Boom-debacle zal zich niet herhalen.
De heer Odulphus Blauwtand werkt graag samen met andere domeinen, zoals het een goed
Camarillalid betaamd. Deze maand zal hij contact zoeken met de Anarchs van Breda, die Breda op dit
moment nog bevolken om zodoende geen vrijplaats te bieden aan de Sabbat. Een mogelijke uitkomst
van dit overleg zal kunnen zijn dat de Anarchs uitwijken naar een naburige stad, maar een andere
oplossing is natuurlijk ook mogelijk.
Mochten de Anarchs hier geen gehoor aan geven, dan zoekt de heer Odulphus Blauwtand
medestanders om voldoende druk uit te oefenen op de Anarchs om ze van gedachten te veranderen.
De contactgegevens van de heer Odulphus Blauwtand zijn bekend bij ondergetekende, mocht U
contact met hem op willen nemen.
Tekst – Dries Werther
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Wat ons ter ore kwam


Er is dus toch een kandidaat voor Prins van Breda uit Eindhoven. En het is een Toreador.



Vrouwe Cassandra, Prins van 's-Hertoghenbosch schijnt in Tilburg geweest te zijn.



Domein Den Bosch spreekt steun uit voor de Nosferatu genaamd 'Slijkvreter'.



De Sabbat rukt op in het oosten van Duitsland. Wel heel traag.



De Haes reist wat af deze maanden.

Het laatste Woord
Des weh, as ge eens om oe eenkijkt allemoal kiepen die er neffe zitten. En weh een bezoek allemoal,
is deh weh. En dan heej deh weh andere quqskes in den doos, spaaanse quqskes. Deh ben genoeg
over den voetbal. Daar goan we een andere keer over verder of we din den finoale staan wit ik nog
niet. Houdoe.

Verliezer van de maand:
Antoin Franghoulis, Niet-Primogen van Clan Ventrue. Want... ja, geen Primogen dus.
Winnaar van de Maand:
Het Nederlands Elftal! Is het zo'n dag? JA!! HET IS ZO'N DAG! 5 – 1!
Uitspraak uit het Elysium:
''Dat kan je toch niet maken? Het is een onschuldig persoon!''
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Meer voetbal, meer mensen op straat. Dat wordt makkelijk voeden!''

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

