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Ruim 1 miljoen Belgen kunnen na 7 juni niet meer bellen
Meer dan 1,3 miljoen Belgen kunnen vanaf 7 juni niet meer bellen. Ze
hebben ondanks waarschuwingen hun prepaidkaart niet laten registreren,
schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.
In de strijd tegen terrorisme moet in België vanaf 7 juni van alle simkaarten
bekend zijn wie ze gebruikt. De telefoonbedrijven moeten alle anonieme
simkaarten dan blokkeren. Een op de drie klanten heeft zich nog niet
geregistreerd, zei de Belgische minister van Telecom Barry De Kroo. Hij wil echter
geen uitstel verlenen, omdat de maatregel al lang bekend is.

Uit de Televaag

Munitieverzameling ontbrandt door hitte
HENNEF - Vermoedelijk door de hitte is maandag in Hennef an der Sieg in
het westen van Duitsland een kist met munitie uit de Tweede Wereldoorlog
in brand gevlogen. Een verzamelaar bewaarde die illegaal in een garage.
De na een eerste explosie toegesnelde brandweer moest zich terugtrekken toen
er meer ontploffingen volgden. Omliggende woningen werden ontruimd en het
treinverkeer over een nabijgelegen spoorbaan stilgelegd, terwijl de brandweer van
een afstand toekeek hoe de garage volledig afbrandde. Niemand raakte gewond,
zei de politie. Tegen de 51-jarige verzamelaar is een onderzoek geopend wegens
overtreding van de wapenwet. Ook bestaat onduidelijkheid over het ontbreken
van wapens in de verzameling.
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Bijna niemand in Den Bosch wil naar 100% NL Speelt Live, en dus
gaat het niet door
DEN BOSCH - De stadionconcerten van 100% NL Speelt Live onder meer in
Den Bosch gaan niet door. Het plan om ermee de stadions in te gaan, is te
ambitieus gebleken, meldt de radiozender op de eigen website.
In Den Bosch en in andere regio’s is onvoldoende animo voor het evenement.
Daardoor is het niet mogelijk zijn om ‘’de entourage neer te zetten en de kwaliteit te
bieden wat van dit concept wordt verwacht’’, zo staat in de verklaring. Organisator
Creative Event Company heeft daarom besloten de stekker uit de pilot van het
concept te trekken.
100% NL, de naamgevend hoofdsponsor, zegt het heel vervelend te vinden dat de
concerten zijn geannuleerd. Wie al een kaartje heeft gekocht via het officiële
verkoopkanaal van 100% NL Speelt Live, kan het aankoopbedrag terugkrijgen.

Ingezonden limericks
Er was eens een Onding uit de stad
die een maatschappij van afspraken had.
"Ik los mijn beloftes goed in,
een deal heeft veel zin."
en daT KOST HEM NU MEER DAN HIJ LIEFHAD,
STELLETJE LEUGENAARS!
STERF, ALLEMAAL! JULLIE TIJD IS VOORBIJ!!!
Oh, ik weet er nog één!
Een Vampier kwam ooit op bezoek,
zij stond echt met de rug tegen de hoek.
"De locatie van een bunker,

dat is waar ik naar hunker."
TILBURG IS NU VERVLOEKT!
-- Raadsel en vrienden
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AAN: Domein Tilburg
VAN: Ancilla Aleksandr Gregorovich Volgin, Sheriff

Memo betreffende de Situatie Eenheid 43
Geachte leden van Domein Tilburg,
Sinds ik ben toegetreden tot de positie van Sheriff hebben meerder personen mij
gevraagd wat ik van plan ben te doen aan Eenheid 43.
Om helderheid te geven en tevens het nieuwe beleid dat ik ga invoeren rondom
deze organisatie uit te wijden is hier een memo voor u allen.
Eenheid 43 was een clandestiene militaire eenheid binnen het Koninklijke
Nederlandse Leger die zich bezig hield met het gevangen houden van, en
experimenteren op, bovennatuurlijke wezens in de hoop een wapen te vinden
tegen het wereldfascisme. Ik zelf maakte in dezelfde oorlog onderdeel uit van een
vergelijkbaar eenheid binnen het Rode Leger van de Unie van Socialistische
Sovjetrepublieken. Hoewel mijn eenheid heimelijk onder controle van Hanna BatSeimon van Clan Tremere stond en de Maskerade dus beschermde in plaats van
bedreigde.
Of de huidige incarnatie van Eenheid 43 nog steeds officieel onderdeel is van het
Koninklijke Nederlandse Leger is niet duidelijk, maar haar vermogen om op hoog
niveau invloed uit te oefenen op overheidsinstellingen bevestigd dat Eenheid 43
nog steeds officiële steun heeft binnen de Nederlandse overheid.
Aangezien Eenheid 43 een landelijke, militaire organisatie is, is het op dit moment
niet mogelijk om deze door handelingen die enkel in Tilburg plaats vinden te
ontmantelen of vernietigen. Elke poging om de Eenheid 43 aanwezigheid in
Tilburg te vernietigen zal de aandacht van de rest van de organisatie op Tilburg
vestigen en de Nederlandse overheid bewust maken dat niet enkel een
bezigheidstherapie is om alle gekken met nuttige militaire vaardigheden te
dumpen tot ze nodig zijn (zoals mijn eigen eenheid werd na mijn vertrek en het
einde van de invloed van Clan Tremere), maar een legitieme organisatie met een
legitieme vijand. Wij.
Dat zou een breuk van de Maskerade zijn op landelijk niveau en dat kunnen wij
ons niet veroorloven.
Op dit moment is mijn aandacht gericht op spreken met de Ouderen zodat er een
landelijke campagne gecoödineerd kan worden om alle onderdelen van Eenheid
43 te identificeren en analyseren.

03 juni 2017

pagina 4/6

Hierna kunnen de Ouderen bepalen of de vernietiging van Eenheid 43 op een
voor de Maskerade veilige manier bewerkstelligd kan worden of dat er mogelijk
andere tactieken nodig zijn.
Tot die tijd volgen hier voor de komende tijd deze orders voor u allen. Sommige
hiervan kent u al:
•

Ten eerste zal geen enkele Kindred in Domein Tilburg direct persoonlijk
contact hebben met leden van Eenheid 43 of de organisatie in zijn geheel.

•

Ten tweede zal geen enkele Kindred in Domein Tilburg direct persoonlijk
onderzoek doen naar Eenheid 43 of haar leden, behalve in die zin dat het
aggregeren van informatie van contacten en derden uiteindelijk persoonlijk
gedaan zal moeten worden.

•

Ten derde zal geen enkele Kindred in Domein Tilburg indirect contact hebben
met leden van Eenheid 43 of de organisatie in zijn geheel, nog onderzoek
doen naar Eenheid 43 via personen die hem of haar bij naam, gezicht, stem,
kleding, locatie of andere dergelijke kenmerken kunnen identificeren tijden
marteling of ondervraging.

•

Ten vierde zal geen enkele Kindred in Domein Tilburg contact hebben met de
personen die zij anoniem aansturen op onderzoek naar Eenheid 43 via door
de overheid te traceren middelen zoals: telefoons (mobiel of vast) die op uw
naam of de naam van één van uw te traceren aliassen staan, het internet,
briefpost, locaties met cameratoezicht (zowel overheidsinstellingen of civiele
entiteiten).

•

Ten vijfde zal geen enkele Kindred in Domein Tilburg bij confrontatie met, of
ontdekking door, Eenheid 43 terugvechten of vluchten naar een locatie waar
andere Kindred verblijven. Elke Kindred die ontdekt wordt en weg kan komen
dient direct het Domein, en bij voorkeur het land, te verlaten. Elke Kindred die
ontdekt wordt en niet weg kan komen dient zichzelf te vernietigen
terbescherming van de Maskerade.

Als u één deze regels breekt kunt u zich beter direct bij de Prins melden. Hij heeft
misschien genade. Als ik u als eerste betrap, zal ik u staken en onder twee meter
beton begraven. Als u de vijfde regel breekt en Eenheid 43 naar het Elysium lijdt,
executeer ik u ter plaatse.
Eenheid 43 bestaat al langer dan de meesten van u. Beter dat deze organisatie
nog tien jaar meer blijft bestaan voor wij haar kunnen ontmantelen, dan dat de
Maskerade in heel Nederland of zelfs de hele wereld valt door haastig of
onvoorzichtig handelen.
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Wat ons ter ore kwam
 Spoorzone hot en happening na bezoek van Koning Willem-Alexander.
 Thomas Jansen heeft een cadeautje voor je.
 Ongeluk of opzet? De Haes weet het nog niet.
 Autarkis gevonden en vernietigt in Loon op Zand.
 Heb jij al je Sire uitgenodigd voor het 200-jarig Jubileum?
 Burgemeester Peter Noordgat stapt op per 1 oktober 2017.
 Een Domein dat niet bekend is gemaakt, is dat wel een Domein?
 Eddie van Es markante Tilburger.
 Domein Tilburg is op zoek naar een Archon voor het beslechten van een
dispuut.
 Seneschal Eindhoven Zoe Vialet vermis sinds 2 juni 2017
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Het laatste Woord
Ach menneke weh is ut werm heej. Moar deh betekend ok deej dun roame en
deuren open stoan en deej meer mense op stroat zenne, is fain en meej peesant.
En meej dees weer zin de zenuuwe ok gespanne nie, ge wit nooit of er weer eens
weh afbrand. De Sabbat staat tegenwoordig gewoon int elysium, ge ken ze
gewon toch nie vertrouwe.
En oh oh hur het nouw eens een vrouwke oit aopeldoorn weh doe die hier nou
dahn.
Nou en dur is eerguns ingebroiken, sla een roijke en ge zin binnen.
Is dees nie ut domain van dun scourge.
Verliezer(s) van de Maand:
Vanwege het niet vergaren van Status, zijnde:
Arthur van Hoff
Elisabeth Wilton
Hilda Bauer
Maarten Vergeer
Tibor LeJeune
Wendy van Terp
Winnaar van de Maand:
Ruard Caubet voor het op de kaart zetten van een Tilburgse Koningsdag
Uitspraak uit het Elysium:
Stoeptegels?
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Hè, hè, eindelijk.

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

