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Via de ondergrondse wegen des riooljournalistiek
Tilburg-januari 2019. Onze supertoffe leuke, aardige, fijne, eerlijke, rechtvaardige en
genadige gekozen Prins is reeds aan de diplomatieke weg aan het timmeren, door
bezoeken aan verschillende domeinen.
Of is de Prins de huid van Tilburg aan het verkopen aan de hoogste bieder? De
gesprekken zijn natuurlijk super geheim, maar we weten wel dat op de avond van 2
februari Fred in Eindhoven zal praten met de hoogste macht daar. En dat is geen
gewone Prins, nee het is dwingelandje Haes.
Of ook dat stuk schorem Joost uit DuBossie of de zus van dwingelandje Truus
ijstaart Casandra bezocht zijn of gaan worden weten we niet. Maar of Fred levend uit
de handen blijft van de steenslager van Breda Oranjeklant Nassau, daarover is
natuurlijk geen twijfel.
Belangrijker is of de belangen van Domein Tilburg gediend worden en wellicht dat
daar Harten offers voor lief worden genomen. Ook Karel Kansloos met clan
doornloos kwam als verliezers uit de verkiezingsbus.
Maikel van de vluchtheuvel, maakte een klein knuistje tegen vermoedelijke
bedreigingen, maar dat mocht niet baten. De vrouw met de oosterse kleding, liep het
bloed uit de bakkes van al dat gewauwel, even naar buiten heeft blijkbaar niet
geholpen. Ook de aalscholvers hadden weer een fitti, maar niet getreurd meneer
Parrot had weer eens honger en Vinnie Deurbel wist wel raad met die arrogante
Potter.
Eddie Clanless haalt alle nieuwen binnen en zijn pakhuis vol met geld voor het
stumperteam Willem 0. Serial solo killer was zeer aardig tegen zijn toekomstige
prooi.
Kleine Timmy zat in de put en kreeg een lamme hand van al die status, hopelijk is er
niks in zijn diepe zakken verdwenen. Vinnie Deurbel, voorheen was hij de dvd-lader
voor koffiebekers van Faalmans, maar nu veegt hij de vloer aan met andere Kindred.
Clan Failliet lette zeer goed op dat zij een raadsel miste, maar dat zien we wel terug
in hun viervoudige notulen, wel je bonnetjes declareren.
Moos Stuiverloos was weer rond aan het gaan voor geld voor een nieuw pak, of met
echt iets nuttigs bezig? Jacob Nietbleijer kan nu eindelijk tijd besteden aan zijn mixen
in zijn cafetaria.
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Oh oh Den Haag, ook waarschijnlijk al Prinsloos, maar geen enkele kindred zijn
haven was beschadigd, aangezien alles daar bijna van de Prins daar is.
Vladimir Volgin had de boel weer stevig in zijn handen, een stembus en een rus,
goed plan mensen.
Maar er is altijd dat ene licht aan het eind van de tunnel, de TGV van de nacht,
ornitofiel Millertime had de kippen weer snel op de stok, slapend. Blondepint de
deurveeg van clan doornloos had het weer goed voor elkaar, dat pakkie zal nog wel
een tijdje in de kookwas moeten. Groeten van Masker.
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Zuivere Kindred
Het is geen populair gespreksonderwerp onder Kindred, maar dat maakt het niet
minder waar: wij zijn vervloekt. Ik heb het dan niet over de vloek die iedereen kent. Ik
heb het over de lange termijn vloek: iedere keer als er een nieuwe Kindred wordt
gemaakt, wordt het Kindredbloed verdund. Uiteindelijk zijn wij gedoemd te
verdwijnen, tenzij de Ouderen het overleven.

•

Als je toestemming hebt gekregen om een nieuwe Kindred te maken, hou
rekening met je generatie. Als je zelf van een hoge generatie bent, dan is het
risico dat je een Caitiff baart extra groot. Bezint eer ge begint, en laat je Childe
testen.
Hou er rekening mee dat jij zelf een caitiff bent! Jazeker, het zou je verbazen
hoeveel Neonates eigenlijk Caitiff zijn. In de ogen van Elders zijn alle
Neonates te verdund bloed.

Hoe herken je een caitiff, of hoe herken je of je zelf een Caitiff bent?
Als de Kindred de volgende eigenschappen heeft, dan is dat reden om je zorgen te
maken:
•
•
•

Je hebt geen tot weinig overeenkomsten met andere leden van je clan, qua
disciplines.
Je bent zwak en moet vaak voeden om je honger te stillen.
Je hebt nog steeds veel menselijke eigenschappen, je ademt en gaat naar het
toilet.

Gelukkig is er een manier om je zorgen weg te nemen: de Tremere kunnen bepalen
of je daadwerkelijk tot een bepaalde Clan behoort. Zie het als een DNA onderzoek.
Dit doen wij gratis, omdat wij het belangrijk vinden dat Clans en individuele Kindred
zuiver blijven.
Wend u nu tot uw favoriete Tremere Kindred en vraag om een test.
Hector Poirott
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Loon op Zand hangt camera's tegen dumpen van (drugs)afval in
buitengebied

De camera aan een straatlantaarn bij het Blauwe Meer in Loon op Zand.
LOON OP ZAND - Met cameratoezicht hoopt de gemeente Loon op Zand de illegale
stort van drugs- en ander afval in het buitengebied te verminderen. Vooral de
omgeving van het Blauwe Meer is een populaire plek om rotzooi te dumpen.
Dat is gebleken uit het onderzoek van de politie, die de burgemeester heeft
geadviseerd om camera's te plaatsen. Vlakbij de ingang van de recreatieplas aan de
Baan achter de Plakken hangt een camera aan een straatlantaarn.
Synthetische drugs en hennep
Afgelopen twee jaar werd in het gebied aan de grens met de gemeente Tilburg
meerdere keren drugsafval aangetroffen, afkomstig van zowel het synthetische
drugslab als hennepteelt. De dumpingen werden gedaan aan het Spinderspad, de
Heideweg en de Blauwloop, maar ook aan de Veldstraat in De Moer. Verder werd
illegaal gestort aan de Molenbaan, het Moleneind en het Molenpad.
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Extra surveillance
De strijd tegen deze toenemende vervuiling van het Brabantse buitengebied wordt
aangevoerd door de provincie. Voor meer toezicht en handhaving is de komende
twee jaar 2,7 miljoen euro beschikbaar. Ook de gemeente Loon op Zand zet extra
surveillance in door politie en boa's, de buitengewoon opsporingsambtenaren.
Brede aanpak
De boerenorganisatie ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Landschap,
Staatsbosbeheer en andere betrokken partijen steunen de brede aanpak. De
boswachters zijn jaarlijks honderden uren kwijt aan het opruimen van al het
(drugs)afval. Omdat het meestal niet lukt de daders te achterhalen, draaien de
eigenaren van de grond op voor de kosten.
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Wat ons ter ore kwam


Geen 'gelukkig nieuwjaar' in Tilburg?



Belangrijke Kindred aanschouwen artistiek vuurwerk tijdens Oud-en-Nieuw in
Breda.



De gieren cirkelen boven Tilburg, andere roofdieren wachten in de schaduwen
geduldig hun kans af.



Opstandige Kindred uit Hoek van Holland de zee in gejaagd bij zonsopgang.



Hier had uw stem gehoord kunnen worden, anoniem en veilig.

Wat wij graag zouden lezen:
Wil Elli Mills een rubriek beginnen met :vraag het aan Elli?
Elke maand een recept van Koken met Karel?
Juridisch advies van Klink, hoe kom ik uit de bak, of erin.
Cursus West-Vlaams van Tibor. Uiteraard met leuke Hollander moppen van deze
clown.
Hoe ging dat vroeger fout, door Vincent Klink, geschiedenis rubriek.
Eiquette door de heer Kleinendaal, maak nooit meer een foux pas.
Door Seneschals ogen door Sibren Hartlief, hoe staan we ervoor in de wereld.
Uw bijdrage maakt het fijn lezen.
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Het Parool
Masker en Fred hebben het stokje aan mij overgedragen. Het Weefgetouw blijft
hetzelfde. Wij plaatsen alle inkomende berichten, ongeacht de boodschap. Deze
maand hebben wij bijvoorbeeld een gefrustreerde Masker, een bijgelovige perverse
Hector en een waarschuwing voor met name Gangrel. Zou je andere dingen willen
lezen, laat het ons weten, of nog beter: stuur zelf iets in. Je kunt jezelf voorstellen als
je nieuw bent, een puzzel plaatsen, je diensten aanbieden, of gewoon je hart luchten.
Slachtoffer van de Maand:
“Fotograaf” Michael, vanaf het moment dat hij zijn uitdaging deed, zat alles tegen.
Opportunist van de Maand:
Fred, de daadwerkelijke Prins van Domein Tilburg.
Wat men had willen zeggen in het Elysium:
Die stemmen doen er wél toe, zo werkt dat in een democratisch stelsel.
Wat je niet moet zeggen deze avond:
Hoe bedoelt u? Dat is helemaal geen kunst!

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

