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Relletje op de Heuvel.
Tilburg. In de avond van 31 augustus is op de Heuvel mevrouw Annelies Passers herhaaldelijk lastig
gevallen door een groep jongeren welke allen behoren tot de dezelfde familie. Het lastigvallen bestond
uit beschimpen, uitschelden en spugen op mevrouw Passers welke net een fundraiser van de Rotary
had bezocht.
De groep jongeren is in hechtenis genomen, maar kwamen rond de ochtend van 1 september weer
vrij. Theodoara Mutsears moeder van een van de jongeren verklaarde:” Dat mevrouw Passers haar
zoon had geprovoceerd met haar opvattingen van loyaliteit.” Ze wilde echter geen verdere verklaring
geven over wat ze hiermee bedoelde.
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Smulders: pak kattenstront aan, schaf hondenbelasting af
TILBURG - Schaf de hondenbelasting af en pak kattenstront op andermans terrein aan. Dat voorstel
lanceert Hans Smulders in raadsvragen.
De LST vindt het huidige beleid onrechtvaardig. Veel hondenbezitters die netjes de poep van hun
huisdier opruimen betalen nu toch belasting, terwijl de eigenaars van katten die elders hun behoefte
doen vrijuit gaan. ,,We moeten naar het principe 'de vervuiler betaalt'."
Een afschrikwekkende boete voor zowel katten- als hondeneigenaars is volgens Smulders de enige
manier om kwaadwillenden tot de orde te roepen. ,,Dan moet je dus denken aan honderden euro's."
Eigenaars worden in zijn voorstel verplicht hun dier bij de gemeente te registreren, met foto.
Honden moeten buiten het perceel van hun baasje aangelijnd worden, maar ook voor katten is de
uitvoering van zijn voorstel volgens Smulders 'heel simpel'. ,,Je zorgt dat je kat binnenblijft of niet van
het terrein af kan. Met een draad met electriciteit op je schutting is dat heel makkelijk te realiseren. Of
met speciale drones"
De boete ziet Smulders als stok achter de deur. ,,Natuurlijk spreek je je buren eerst aan op de
overlast. Pas daarna maak je eventueel foto's. Dat is misschien niet leuk, maar nog onprettiger is die
stront in je tuin. Dat stinkt echt verschrikkelijk." Speciaal geselecteerde muli-functionele handhavers
moeten gaan toezien op naleving van het beleid. ,,We moeten zorgen dat mensen in de wijken zich
weer sociaal gaan gedragen."

Tragische sluitingen McRonalds.
TILBURG. Een woordvoerder van de fastfood keten McRonalds heeft gezegd dat het concern het zeer
betreurd en geschokt is door de brute wijze waarop haar vestigingen zijn lastig gevallen en zelfs in de
as zijn gelegd. Dit is voor de medewerkers traumatisch geweest en ook voor de werkgelegenheid in
Tilburg geen goede zaak. Headquarters zal niet een onderzoek afwachten, maar passende
maatregelen treffen.
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Toreador
Toreador moet wel de meest waardeloze clan zijn van alle Kindred. Ze houden nog steeds vast aan
de menselijke aspecten, pikken de beste mensen er uit om een Childe te maken! Totaal geen respect
voor de Maskerade dus. Kijk maar eens naar die TV kok, Karel van Soest, het is toch een kwestie van
tijd voordat hij 'schrikt' van een vlam, wat heel normaal is in een fucking keuken!? En BOEM we
hebben een Maskeradebreuk van gigantische proporties, opgenomen door meerdere camera's, en
opgeslagen op meerdere locaties. En dan zijn er nog een stuk of 20 mensen die het live hebben
gezien! En dit is slechts één voorbeeld. Zo iemand moet toch tot de orde geroepen worden, zijn SNOR
moet van de BUIS!
Dan hebben we die andere gladjakker Ruard Caubet, die zich mengt in de organisatie die de
Koningsdag organiseert. Ik herhaal: DE KONING VAN NEDERLAND!!! Als je de tradities écht serieus
neemt, dan blijf je heel ver weg van de Koning en alles waar hij mee te maken heeft.
Nu hoor ik ook weer dat de Toreador Justicar Brujah wil werven. Dat is toch niet normaal, of wel
soms? Omdat die Toreador zijn handen niet vuil wil maken zoekt hij maar Brujah om het werk op te
knappen! Waardeloze Clan, altijd maar met zichzelf bezig met hun spiegeltjes. Veel te opvallend
allemaal. Waar zijn ze goed in? Het verzamelen van mensen, en zich blind staren op kunst. Nou nou,
wat een aanwinst voor de Camarilla zeg!
Dan hebben we Janice Cristi, die oude taart die er al ik weet niet hoe lang hetzelfde uit ziet en geen
dag ouder wordt, dat zien mensen toch! Denk eens na!
O ja en Jakob Meyer, die de baas speelt in het Elysium, maar eigenlijk geen zak doet.
Elisabeth Wilton, tsja, je weet gewoon dat ze over 100 jaar nog steeds die jurk draagt. Het is een
kwestie van tijd voordat ze een oeps momentje heeft, maar geen probleem want niemand heeft het
gezien, toch? TOCH?
Hou dit medium in de gaten voor meer updates over Toreador. Het is tijd dat ze zich gaan gedragen.
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Wat ons ter ore kwam







Wie iets van de McRonalds wil moet voortaan naar Breda of verder weg, alle vestigingen zijn
afgebrand.
Thomas Jansen verheugd met bezoek uit Tilburg, iedereen mag op visite komen hoor.
Onder de gasten van het jubileum 200 jaar Domein Tilburg zal ook een Archon zijn, gezellig.
Heeft iemand de taart voor het domein al besteld? We moeten het wel gaan vieren!
Confrontaties met Iberische weerwolvengemeenschap afgewenteld. Ze beweren dat ze ons
'smerige wormgeld' niet willen, maar het maakte het wel makkelijker.
Pas op voor de maskerade, extra veel hardlopers op straat trainen 's avonds voor de Tilburg
Ten Miles.
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Het laatste Woord
Och och wah waahr het nun klote zomer nie, den voetbal gewonnen, kermis veregeent. Ennu dun
McRoohnaalds dicht. Woar moette noch joage, Kaatsboagte doar is dun plisie oant kaiken. En hoera
tis nog un moantje en daahn ist 200 joah geleeje deeh Domain Tilburg dur is gekomme.

Verliezer van de maand:
De Keeper van Tilburg, het bezoeken van het Elysium is levensgevaarlijk voor sommigen.
Winnaar van de Maand:
Maurits, hij is een vrij man.
Uitspraak uit het Elysium:
“Is je pack ook mee?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Wat is er aan de hand dan in de stad?

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

