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De Officiële kaart Europa
Gepresenteerd aan domein Tilburg vanuit het Imperatorium.

(OoC: ben je kleurenblind, wees vrij om even een ST aan te tikken en om uitleg te geven)

Legenda
Paars = De Camarilla
Oranje-Rood = De Sabbat
Licht Groen = Anarchisten
Donker Groen = Volgelingen van Set
Blauw = Camarilla zuster-sekte Ashirra
Oranje-Geel = De Camarilla raadt ten zeerste aan deze gebieden NIET te betreden en
beschouwd deze dan ook niet relevant.
Grijs = ¯\_(ツ)_/¯
LETOP: Wij van het Weefgetouw zijn niet aansprakelijk voor fouten of bijzonder
optimistische voorstellingen. Gebruik op eigen risico.
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Domein Emmen
Het is weer een tijd geleden dat ik een artikel plaatste over bekende Camarillaleden. Niet zo
bekend, maar zeker interessant is de manier waarop Bartolomeus Hoffman Domein Emmen
bestuurt.
Emmen is een stad zonder handmatig aangelegde parken: de stad is in een bos gebouwd.
Er is dan ook een hoge concentratie weerwolven actief, die geen Kindred dulden op hun
grondgebied. Er blijft nog voldoende ruimte over voor Kindred, het Elysium vindt vaak plaats
in de open lucht, een uitdaging voor de Keeper. Als het te slecht weer is, dan is het Elysium
in een rijtjeshuis.

Kindred mogen ook niet in de buurt komen van hunebedden, wat weerwolven daar mee van
doen hebben is een raadsel. Een paar keer per jaar schijnen er bijeenkomsten te zijn van
vele weerwolven.
De meeste Kindred in het domein
vinden dat Prins Hoffman te veel zijn
oren laat hangen naar de
weerwolven. Een controversieel
onderwerp is de bloedjacht op
Ventrue Roy Mens. Er was een bos
gerooid, en hij zou eigenaar zijn van
het bedrijf dat de opdracht uitvoerde.
De Sheriff, Gangrel Verena Kersten,
voltooide de executie voordat
Ventrue Primogen en Hoofd der
Harpijen Ferdi Rijnberg bewijzen wilde zien.
Prins Hoffman zegt dat de Camarilla blij moet zijn dat alleen Domein Emmen werd 'geruimd'
door de weerwolven, nadat bekend werd dat er jarenlang een dochterbedrijf van CAE in
Emmen zat. CAE had als doel om weerwolven uit te roeien.
Prins Hoffman was helaas niet bereid een interview te geven.
– Dries Werther
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Dag leden van Domein Tilburg
Afgelopen maand heb ik een fotowedstrijd gehouden. Dank aan ieder van jullie die er aan
mee heeft gedaan. Hier de winnende foto van Tim Broekers:

(Craft: Photography 2)

Willen jullie ook meedoen? Elke tweede zaterdag van de maand. Wagnerplein. 22:00
Stuur effe een berichtje op 06-FRETTIE2 als je wil komen.
Winnaar krijgt gewoon roem en respect. Zoals het hoort. Misschien weet je wel een naam te
maken.
LETOP: Er zijn Kine aanwezig. Dussuh, je weet wel.
Groetjes,
Baron Fred
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Wat ons ter ore kwam
 Domeinen en jachtgebied nog steeds een puinhoop. Zorg dat je een kaart hebt
wanneer je er eentje aanvraagt.
 Scourge van Tilburg is een paar nachten in Den Haag geweest.
 Niet fucken met de Lasombra, we zijn je op het spoor.
 Als je denkt alles gezien te hebben. Een jongedame. Vier paarden. Een kanon. In de
binnenstad van Tilburg.
 Grootschalige politie actie tegen gewelddadige migranten Antwerpen voortgezet. Er
werden leegstaande panden en terrein doorzocht. Illegaal wapendepot opgerold.
 Wederom een nieuwe Prins die schittert in afwezigheid.
 Riool van Tilburg open voor alle Anarchisten. Volg de fret.
 Schuddebeurs deed het best aardig als leidinggevende van Tilburg.
 Tot wanneer was die cook-off uitgesteld?
 Iedereen is bijzonder geïnteresseerd in wat van Soest gaat doen met Brussel's
verzoek om samen te werken tegen de Sabbat..
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Het laatste Woord
Ons Wullumtwee heej veloare nen woarom omdeej dieje koekwauze nun naanvaalsplaan op
un flipboord haaje loaten staan. En doarna heej Faijenurd meej drai nul gewoneuh. En woar
is die vaan Aarsenkontschat? Verbanne zeede duh. Meej mai goat het goed meense, alleen
hai ik gewon nie gewil dai dun Dries nie alweer nun nieuwe op diene plek haaj gezeej, moar
tis wel nun aardige lillekerd. Nun een Ventrue , twai Ventrue. Ze grroeien aas schimmel in
een auwe sok van oons omaa. Nen grafkisten heulemoal kapot net vur den 013. Sgoif den
sneeuw vur oe oit en glai nie oit.
Verliezer van de maand:

Fijn, een maand zonder verliezers. Ga zo door!
Winnaar van de Maand:

Domein Tilburg met een Seneschal die de behoeften in zijn Domein kent.
Uitspraak uit het Elysium:

“Er komt een kanon naar het Elysium toe!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:

“Niet wie maar wát bent u eigenlijk?”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

