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Anonieme telefoonkaarten
Een vloek voor de gevestigde orde

TILBURG – Een paar maanden terug opperden politie en justitie het verbannen van de anonieme
telefoonkaart. Een ontwikkeling die, met inmenging van de plaatselijke gevestigde orde, snel omarmd
werd door de politiek en de burgerbevolking.
Even voor de goede orde, die gevestigde orde, dat zijn wij, natuurlijk. Daar kan geen twijfel over
bestaan. Als in iedere goede Camarilla-stad zijn wij de poppenspelers die aan de touwtjes trekken.
Zijn wij de regisseurs die het verhaal strikt onder controle hebben. Zijn wij de doktoren die de
dwangbuis om de samenleving trekken.
Op 1 januari gaat er voorgoed iets veranderen. Met onze controle over de opsporingsapparaten van
de Kine onder onze voeten en onze absolute macht binnen de industrie om deze gegevens naar
believen te manipuleren, zal de maatregel van het verbannen van de anonieme telefoonkaart – of SIM
kaart, voor de techneuten onder ons – ons onleven een stuk fijner en makkelijker maken.
Geen vragen meer over wie er achter het omleggen van je Thrall zit. Geen problemen meer met een
anonieme drugdealer die je voedselbrongen vergiftigt. Het is allemaal te traceren. Maar bovenal, geen
mannetjes van die ranzige Sabbat, die de Kine-wortels van onze samenleving proberen af te hakken
met hun misdaden en twijfels.
U bedankt mij en andere Kindred die hier hun belangen hebben doen gelden op de gebruikelijke wijze.
Ger van Duinkerken
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Advertentie

Bloed escorts
Soms komt het niet goed uit, soms lukt het gewoon niet. Jagen is niet
altijd even makkelijk.
Gelukkig is er nu een oplossing: bestel je voedsel bij bloed escorts! Nu
ook in Tilburg!
Onze escorts zijn discreet gekleed, verzorgd, gezond en altijd voorzien
van een heerlijke extra grote hoeveelheid BLOED!
Paul, 32 jaar, 1m85

Anneke, 34 jaar, 1m90

Onze escorts zijn Camarilla-approved en worden alleen tot 24:00
bij U thuis bezorgd, daarna alleen op een door ons verzorgde discrete
locatie.
Wij vragen slechts een triviale boon als vergoeding.
Voor Ventrue en andere Kindred met speciale wensen kunt U ook bij
ons terecht. Bel het nummer hieronder en vraag naar de mogelijkheden.
Telefoonnummer 06-123BLOED. Zet het in je telefoon, dan kom je nooit
voor verrassingen te staan.
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Autobedrijf de Kok
Geachte Kindred van Domein Tilburg,
Op verzoek van de heer Eduard J. van Es wend ik mij tot u naar aanleiding van recente
ontwikkelingen in onze mooie stad. Tot onze grote spijt is de heer Van Es er niet in geslaagd om het
voormalig autobedrijf de Kok te verwerven.
Mede hierdoor zal het plan om op gesubsidieerde basis langdurig werklozen met een Willem II hart
een baan aan te bieden vooralsnog uitgesteld moeten worden. Dit na maanden van lobbyen door
ondergetekende en de altijd enthousiaste inzet van de heer Van Es.
De onbekende koper, kan er op rekenen dat wanneer wij eenmaal weten wie hij/zij is, er mogelijk wat
extra herstelwerkzaamheden in het verschiet liggen bij het toch zeer interessante project.
Op verzoek van de heer Van Es plaats ik onderstaande afbeelding. Het onderschrift is van zijn hand.

De volgende keâh dajje ùit ut vak geflikkâh wogt of met allein teigenauvâh een Sabbat staat, denk dan
an dit maument.
Hoogachtend,
Roderick Groenetak

Secretaris Business Club Willem II
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Kort Nieuws
De Tentoonstelling Bodies druk bezocht in Stappengoor-Tilburg
Ondanks de spaarzame aandacht dat aan deze pop-up expositie is gegeven, werden
er ongeveer vierhonderd bezoekers per dag geteld.
De lijken die in kunststof zijn geimpregneerd en verschillende anatomische inzichten
geven over het menselijk lichaam zijn een afschuwelijke en fascinerende aanblik
waard geweest voor de vele bezoekers.
Een man met meditiraanse imigratie achtergrond grapte zelfs: "Wel een beetje saai
dat ze niet bewegen, si?"
Domein Amsterdam veroordeelt neonate Nosferatu tot final death
Een Nosferatu neonate uit Domein Amsterdam is ten tijde van de viering van
Halloween in de hoofdstad te ver gegaan. Een masquerade breuk was voorkomen
door inspanningen van kindred met invloed in lokale omroep AT5. Een bloedjacht
werd uitgevaardigd en dezelfde nacht is de neonate voor de Prins Klaus Van Der
Veeken geleid. De neonate is veroordeelt tot dood door onthoofding. Aangezien het
hier een Grand-Child van de Prins van Haarlem Benjamin “Bakkus” Roerdomp
betrof, zullen de relaties tussen deze domeinen wellicht veranderen.
Groot-Prins de Haes ontkent failliet te zijn
Het Hollandcasino in Eindhoven is recentelijk overgenomen door een anonieme
Ventrue uit Rotterdam. De Haes gaf als reactie: "Ik kom mijn boons na, allemaal. Er
is geen reden om aan te nemen dat ik mijn beloftes in het verleden niet waar kan
maken."
Kindred in het Eindhovense Elysium waren niet overtuigd en diezelfde avond is er
een handel ontstaan in boons van de heer de Haes; men ruilt ze in voor boons van
lokale Ancilla en Elders.
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Wat ons ter ore kwam


Leuk die feestelijke straatverlichting, jammer dat die af en toe uit valt.



Aardbeving treft Tilburg, sterkte 2 op de schaal van Richter. Epicentrum Rosmolenplein.



Terreurclown zonder organen terug gevonden in de Goirkestraat, gadverdamme!



Domein Tilburg is beloftes nog niet nagekomen.



Finse aannemer ingehuurd om verkeersplein 's-Hertogenbosch versneld aan te leggen.



Amerikaanse Kindred kijken met enige benauwdheid uit naar verkiezingen VS
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Het laatste Woord
Twoar weer eem faantastische moand nie, witte wie dur ok doht is? Naai? Deh menneke deej die
veertig keer deh vrouwke heej gestosake, nondepieh weh een noare boef wehr deh. Ent tis kou nie al
dieje meense dieh binne bloive. Kzai toch niej blai doarmeej, Wilde gai trouwens oitkaike as ge door
oons riool goi koieren.

Verliezer van de maand:
Onschuldige agente, moeder van twee, gedood bij de uitoefening van haar functie
Winnaar van de Maand:
Sheriff de Vries die iedereen mobiliseerde.
Uitspraak uit het Elysium:
Is het nu logisch om je gratis in te zetten voor het domein of hoor je ervoor beloond te worden?
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Gaat ie alweer een spreekbeurt geven?

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

