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Zelfverrijking
Geachte Kindred van Domein Tilburg,
Het vorige Elysium in Tilburg is er iets gebeurd waar ik tot op heden het gevoel bij heb dat het anders
had moeten lopen.
Ik zal het uitleggen: Domein 's-Hertogenbosch heeft Domein Tilburg een aantal invloeden
aangeboden, een jaar lang, in ruil voor de steun voor onze kandidaat, Hajo de Waal.
Mijn voorstel behelsde:
Invloed in de rechtsgang in de vorm van een rechter bij het gerechtshof van Den Bosch, voor een jaar
en een dag te leen aan dhr. Kleinendaal. Politieke invloed aan de Primogenraad van Tilburg, in de
vorm van een bestuurder bij het provinciale bestuur voor een evenredige duur. En bureaucratische
inspraak in de vorm van het hoofd provinciale bestemming aan het provinciale bestuur, uit te lenen
aan dhr. Poirott eveneens voor een jaar en een dag.
In plaats daarvan heeft uw Seneschal, Zoe Vialet, in haar wijsheid besloten hier niet verder op in te
gaan, en voor de deal van Eindhoven gekozen. Ik ben benieuwd wat dit voor invloed heeft gehad op
de uitstaande boons... In hoeverre heeft Zoe Vialet voor persoonlijk gewin gekozen? Bent u tevreden
met uw triviale gunst?
Hoogachtend,
Joost van Cromvoirt.
Seneschal Domein 's-Hertogenbosch

Afscheid van een kunstenares
Geachte ingezetenen van Domein Tilburg,

In overeenstemming met haar laatste wens laat ik u hierbij weten dat mevrouw Chantal
Charlene niet langer haar schilderkunsten zal vertonen in de Elysia. Zij heeft haar zonden
opgebiecht tegenover mij, onder het oog van het oudste bloed.
Mijn respect voor de heer de Jong, de heer van Leeuwen en andere broeders en zusters van
het boek. U valt echter niet meer onder mijn bescherming.
Wees gerust, haar bloed stroomt nu door waardige aderen.
Nazzir al Adn Vledohn, Clan Assamite
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Breda, stad vol nieuwe kansen
Ook zo moe van het juk van Ouderen? De stront scheppen voor hen die niets uitvreten?
Benadeeld door deals waar je geen weet van hebt?
WEG MET DE CAMARILLA!
Wij doen niet aan status. Wie ouder is, is niet beter. Geen disproportionele straffen voor
kleine vergrijpen, maar gezond boerenverstand. Niet de blinde woede van die malloten van
de sabbat, niet het krampachtig vasthouden aan middeleeuwse gebruiken van de camarilla.
U bent ALLEN welkom in Breda, een eerlijk Baronaat, een Anarch-vrijstaat!
Een voor allen, allen voor een!
Met vragen kunt u terecht bij Mark Hagen.
(Redactie: dit bericht lijkt verzonden naar Kindred-kranten door heel Nederland en
Vlaanderen. Wij van het Weefgetouw wilden het jullie niet onthouden, in het kader van
objectieve verslaggeving. Wij kunnen niet spreken voor de andere redacties.)

Bericht van de redactie
Misschien is het jullie niet bekend, maar de redactie van “Het Weefgetouw” bestaat
momenteel uit Masker en Dries Werther. Wij zijn Nosferatu.
Mochten jullie een bepaald onderwerp aangesneden willen hebben, of een bepaalde Kindred
geïnterviewd willen zien, laat het ons weten. Wij zijn onderdeel van een groot netwerk en
kunnen in contact treden met kindred, ongeacht Sekte en generatie.
Laat het weten via weefgetouw@wovendarkness.com of spreek ons aan tijdens het Elysium.
Masker
Dries Werther
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Wat ons ter ore kwam
 Vrouwe Cassandra verbolgen over slinkse afspraken tussen Domein Eindhoven en
Domein Tilburg.
 Louis Bouwmeester verklaart tot persona non grata door Clan Gangrel.

Het laatste Woord

Verliezer van de maand:
Domein 's-Hertogenbosch, voor het niet verwerven van de steun van Domein Tilburg.
Winnaar van de Maand:
Domein Eindhoven, voor het verwerven van de steun van Domein Tilburg.
Uitspraak uit het Elysium:
''Als goed senator schenk ik u allen een triviale gunst *kuch*, behalve u''
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Ze hebben wát geboden?''

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

