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Aangenaam kennis te maken..
Mijn naam is Tibor, Tibor LeJeune. Zoals ge vast al begrepen hebt kom ik uit Vlaanderen, uit Leuven
om exact te zijn, niet te verwarren met Antwerpen. Ik begrijp dat er een gezonde vorm van
wantrouwen heerst gezien mijn achtergrond. Als ge hier niet mee bekend zeht, ge moogt mijn ten
allen tijd hierover bevragen.
Gezien ik mij in dit domein zal moeten bewijzen en doen gelden als een toegevoegde waarde dit
bericht. Ik ben redelijk handig en kan dus dingen voor u repareren, danwel aanpassen. Is er iets stuk..
kan e riets beter. Ik wil gerust eens voor u kijken of ik daar wa voor u in kan betekenen. We komen
daar qua afspraken wel uit binnen de regels zoals ik die nu ken van de Camarilla.
Daarnaast, mocht ge bescherming nodig hebben als ge een uitstapke maakt, ik heb politie-ervaring en
kan ook op dat vlak me laten gelden.
Mogelijk kunnen we het wantrouwen omzetten in vertrouwen.
Tot spreeks.
Tibor

Notulen Primogenraadvergadering
Geachte Primogen,
Hierbij een samenvatting wat er tijdens het juli Elysium besproken is.
1. Er is besproken dat enkele McRonalds filialen weer geopend zijn. Kennelijk is dit niet naar de zin
van de fee. Elisabeth Wilton zoekt uit welke filialen (weer) open zijn, en zal ons inlichten om verdere
acties te coordineren.
2. Informatie over de oude Prins van Tilburg (die deed alsof ze Mees Arends was, die vrouwelijke
Gangrel), moet gedeeld worden met Prins Valmans.
3. Er is een warghoulproject gaande door de Sabbat. Dit heeft te maken met de boten die zinken
tussen Antwerpen en Tilburg.
Heeft u nog vragen, vraag het uw Primogen.
Met vriendelijke groet,
Dries Werther
Primogen Nosferatu.
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Uit de Tilburgse Koerier
Vorige maand heeft een onbekende man zonder vergunning een ravage aangericht
op sportpark Merlijnello ten zuiden van de wijk Stokhasselt. De sportvereniging zit
met de handen in het haar. Met de grote vakantie in aantocht zullen vele kansarme
kinderen deze zomer niet terecht kunnen bij Merlijnello.
Na een gesprek met de voorzitter van Merlijnello en een rondgang over het terrein
wordt duidelijk dat er hier een dolleman aan het werk is geweest zonder enig doel.
Uw verslaggever telde minstens acht verschillende gaten in de grond.
Een anonieme voorbijganger die zonder
naam en titel wel wilde reageren stelt dat de
dader een welgestelde heer van middelbare
leeftijd is. Deze voorbijganger is er ook van
overtuigd dat indien Merlijnello een beroep
doet op de Rotary of Lions Club deze zeker
financieel bij zullen springen. “Men moet het
volk helpen wanneer een heer hen ontrieft.
Zo heurt dat.”
Navraag bij de wijkagent wees uit dat de
dader niet is gearresteerd en dat er ook geen
aanklacht tegen hem is. De terreinknecht van
Merlijnello bleek daar zeer verbolgen over.
“Zo gaat dat altijd met die lui, ze trekken aan
wat touwtje en de gewone man heeft het
nakijken.”
Uw verslaggever roept Tilburg op om
Merlijnello snel te hulp te komen en te zorgen
dat de zomer van de kansarme jeugd niet in
het water, of in dit geval, acht kuilen, valt.
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Muizenkeutels, groene schimmel en
vetsluiers: zes Brabantse restaurants
onder verscherpt toezicht
DEN BOSCH - Zes restaurants in Brabant stonden
tussen november 2015 en augustus 2016 onder
verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, omdat zij minimaal drie boetes in twee
jaar tijd hadden gekregen. Dit blijkt uit de
inspectierapporten van de betreffende restaurants.
De rapporten werden geheim gehouden maar na een wob-verzoek van TRL Nieuws zijn ze
toch openbaar gemaakt door de NVWA.
Twee van deze zes restaurants zijn gevestigd in Den Bosch: Vlaams eetcafé Het Groote
Genoegen en Shoarma Deluxe. Verder gaat het om het Eindhovense Lounge 8, Chinees
restaurant Lotus in Vlijmen, wokrestaurant Royal Palace in Tilburg en het Chinees Japans
restaurant Osaka in Roosendaal.
Muizenkeutels
De NVWA-inspecteurs klaagden onder meer over een gebrek aan hygiëne in de restaurants,
vuile apparatuur, witte en groene schimmel en vettige vuilsluiers op rekken en roosters,
ongedierte, niet afgedekte producten en over bedorven eten.
Bij Het Groote Genoegen, Shoarma Deluxe en Lounge 8 vonden de inspecteurs van de
NVWA zelfs muizenkeutels.
Op werkbank, snijmachine, in deegkneder...
Bij Het Groote Genoegen zag de inspecteur ze begin april 2016 onder meer 'op de
werkbank, op de snijmachine, op de schappen en zelfs in schone soepkommen'. Bij
Shoarma Deluxe lagen er half juni 2016 keutels in het looppad achter de counter, op
schappen en zelfs op het dienblad waar het elektrische shoarmames lag en in de
deegkneder.
En ook bij Lounge 8 was het raak. Daar lagen 'tientallen tot honderden muizenuitwerpselen'.
"En in de ruimte waar desserts werden bereid stond een stelling met diverse producten die
verontreinigd waren met tientallen muizenuitwerpselen." Ook waren voorraden suiker,
rietsuiker en sushirijst aangevreten.
De toekomst
De restaurants hebben maatregelen genomen om de hygiëne te verbeteren. Of de sector
ooit verbeterd is maar de vraag, saillant detail is dat afgelopen week ernstige gebreken
geconstateerd werden bij Food Hall 88 aan de Spoorzone in Tilburg, waar klanten rauwe,
bedorven steaks geserveerd kregen met maden. Het keukenpersoneel claimt dat de
betreffende maaltijden in perfecte staat de keuken verlaten hebben.
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Wat ons ter ore kwam
 Thomas Jansen met gepast “enthousiasme” ontvangen in Oudekerk aan de
Amstel.
 Eenheid Belgische politieagenten omgekomen in hinderlaag nabij Brussel.
 Gangrel Elder Gulo Magia vernietigd door Spaanse bosbranden.
 Ook weerwolven massaal op de vlucht voor bosbranden. Camarilla zint over
noodplan confrontatie-vermijding.
 Justicar wijst een van zijn Archons om eens uit te zoeken waarom Tilburg een
dispuut wil beslechten, wat een Prins niet aankan.
 Belangrijke leden van Camarilla Nederland vinden dat wie, behoudens de
Prins en wie in zijn opdracht optreedt, de legale vernietiging verzorgt van een
Kindred, ook zijn boons en schulden overneemt.
 Onafhankelijk verklaarden kunnen beter maar niet in de buurt van Tilburg
vertoeven.
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Het laatste Woord
Zo! Dè zit d'r wîr op veur déés joar! De zóóómer, bedoeleh wê dan, ej! Nie dè wèh
zôn fan zên vááán de zôn, moar dè vááán die zwoel zômeráávonden heurt d'r êik
wel bij, nie? 't Begon goe, moar dees ellend héjen wij nie besteld bij os Wînse
moaten.
Verliezer van de Maand:
Maurits Jansen, jankerd.
Winnaar van de Maand:
Thomas, hij mag eindelijk naar huis!
Uitspraak uit het Elysium:
Boehoehoe! Ik ben een monster!'
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
'waarom is er geen bijeenkomst in augustus?'

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

