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-voor onmiddellijke verspreiding in Camarilla Domeinen

Wat doet U voor de Camarilla ná de oorlog?
Geachte Camarilla leden,
Het afgelopen jaar hebben vele Domeinen zich ingespannen ter ondersteuning van
de Camarilla in haar strijd tegen de nefaste vijand in België. De hulp kwam op zeer
diverse manieren in de vorm van Invloed, kennis en mankracht. De strijd wordt geleid
vanuit Domein Brussel en naar het zich laat aanzien is de victorie nabij.
Met name een aantal grotere Domeinen hebben zich van hun beste kant laten zien.
Mede door hun vastberaden eensgezindheid weten wij de strijd in ons aller voordeel
te beslechten. Londen, Parijs en Berlijn hebben zich laten gelden.
Ook een groot aantal kleinere Domeinen hebben naar draagkracht bijgedragen.
Hierbij noem ik in het bijzonder Domein Tilburg. Vanuit dat Domein hebben zich
telkenmale bereidwillige Kindred belangeloos en met gevaar voor eigen leven
ingezet. Mede dankzij hun inzet zijn wij definitief aan de winnende hand en is de
eindoverwinning nog slechts een kwestie van tijd.
Het heeft geen pas de zin of noodzaak van de gebrachte offers aan de orde te
stellen. Wel neem ik graag dit moment van aandacht om u aan te sporen invulling te
geven aan de lange termijn.
Na een gewonnen strijd neemt het streven naar eigen gewin en persoonlijk belang
vaak snel de overhand. Daarmee gaat een momentum verloren waarmee de positie
van de Camarilla versterkt zou kunnen worden. Kijk voorbij de grenzen van Clan en
eigen belang en zorg er gezamenlijk voor dat uw Domein veiliger, sterker en
vastberaden de toekomst in gaat.
Hoewel de vijand zich nu zal moeten herpakken en de komende decennia niet langer
in staat zal zijn om grootschalige terreinwinst te boeken, dient u voorbereid te zijn op
de tegenslag die zeker en vast komen gaat.
Laat de Camarilla immer sterker en groter zijn dan haar tegenstrevers!
Hoogachtend,
Herman Bracke
Coördinator
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Tilburg Kunstagenda Oktober 2018
Optredens
Jan Smet – 17 oktober (Theaters Tilburg)
Kayhan Erzincan & Erdal Kalhor – 20 oktober (Theaters Tilburg)
Verassende ontmoetingen: openingsconcert – 25 oktober (Theaters Tilburg)
Tentoonstellingen
Foto-expositie door Willem van Opdorp 21-28 oktober, Textielmuseum
Edelstenen bij Pleiade T/M 28 oktober, Pleiade
Ateliers Tilburg 15/16 oktober: Kosmophobics
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Wat ons ter ore kwam


Niemand durft de troon van Eindhoven te claimen.



Dagelijks bestuur Eindhoven in handen van Seneschal Leontien de Koning.
Een ghoul, ja.



Clan Giovanni blij met laatste klimaatvoorspellingen.



Ook in het Onleven blijkt routine de agenda te bepalen, wie wil slaat zijn slag.
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Winnaar fotowedstrijd september 2018
(Craft 3 – voor Toreador uitmuntend )

De winnende foto van september
Wil je meedoen? Elke tweede zaterdag van de maand. Bel of SMS 06-FRETTIE2.
LETOP: KINE
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Het Parool
Weer een maand voorbij, wat een trage aaneenschakeling van lange donkere
nachten. Hebben jullie dat nou ook? Ik kan wel weer een relaas geven wat ik de
afgelopen maand heb meegemaakt, maar wat maakt het uit? Het zal niet veel anders
zijn dan de maand daar voor. Er zullen ontelbaar veel nachten volgen. Zal ik een
bucketlist maken? Ik had er ooit wel één maar die is al lang geleden vervult. Laat ik
me maar focussen op de nieuwe Brujah in Tilburg. Nee, je zult ze niet in het elysium
zien.
Slachtoffer van de Maand:
Wederom de adelen onder ons die niet mogen aanschuiven aan de tafel der
primogen.
Opportunist van de Maand:
Hans Smulders.
Wat men had willen zeggen in het Elysium:
Heeft de prins niets belangrijkers dan baklava? Waar niets mee mis was.
Wat je niet moet zeggen deze avond:
Hé koekwaus, doe je dat thuis ook!?

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

