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Voorbereidingen Eurovisie songfestival in volle gang
De 65e editie van het Eurovisie songfestival is nog maar een paar maanden van ons
verwijderd. Op 12 en 14 mei zijn de halve finales en op 16 mei kunnen we genieten
van de beste acts uit elk participerend land. Dit betekend natuurlijk volop drukte in
rotterdam. Wij spraken een woordvoerder van de Nederlandse publieke omroep
Mevrouw Liedewij de Vroome.
Mevrouw de Vroome, Natuurlijk de vraag waar iedereen op wacht. Wie komt er voor
nederland uit dit jaar?
“ Dat kunnen we met trots bekend maken. Het is Jeangu Macarone geworden! Voor
velen misschien een onbekende naam en moeilijk uit te spreken. Het is ‘Sjaangu’
voor als je dat niet wist trouwens. Maar wij denken dat het zeker een topper is met
veel talent en net zo gaat knallen als onze Duncan.”
Hoe gaat het met de voorbereidingen in Rotterdam?
“Het gaat zeer goed. Het programma is af en bekend bij de ahoy. De politie gaat
natuurlijk op straat alles in de gaten houden. Ook hebben we met de NS afspraken
gemaakt over het treinvervoer van en naar Rotterdam toe. Vele hotels zijn al
volgeboekt en de merchandise wordt gedrukt. Het komt nu snel dichterbij en we gaan
er een groot feest van maken”
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Wat is de reactie bij de andere deelnemende landen tot nu toe?
“De meeste landen zijn druk bezig met hun selectieproces voor een mooi nummer
en een leuke act. We zien dat er weer veel talent tussen zit. Ook horen we dat
zweden er extra op gebrand is te winnen dit jaar omdat ze vorig jaar natuurlijk net
misgrepen. Er zijn natuurlijk zoals elk jaar geruchten over lobbyisten in de
oostbloklanden maar die nemen we niet zo serieus.”

Dank u voor het interview mevrouw de Vroome. Heeft U nog iets toe te voegen?
“ Ja nog een woord van waarschuwing. De officiële kaartjes zijn allemaal verkocht en
niet meer te krijgen. Past u op voor valse kaarten”
Een duidelijk waarschuwing waarmee we dit bericht afsluiten. We houden jullie
natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van alles wat met Eurovisie te
maken heeft!
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Oud en nieuw veldslag
Tijdens Oud & Nieuw werd duidelijk dat er een grote opslag met vuurwerk
opengebroken was. Het vuurwerk was bedoeld voor detailhandels.
De opslag werd leeg geroofd door
mensen die snel extra vuurwerk
wilden. Op straat werd het
doorverkocht. Wat men niet wist is
dat het vuurwerk door de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT)
was afgekeurd omdat de Chinese
fabrikant verkeerd kruit had
gebruikt. Het kruit was bedoeld
voor het Chinese leger.
Het illegale vuurwerk veroorzaakte
veel slachtoffers omdat men niet
wist dat het vuurwerk veel heftiger
was dan normaal. Dit werd nog
extra versterkt door de ‘blauwe
pilletjes’ die bij het vuurwerk
geleverd werden.
Toen de politie probeerden het
vuurwerk te confisceren, keerden
de raddraaiers zich tegen de politie.
Het leek in sommige wijken op een
oorlogsgebied.

Het vuurwerk werd gebruikt tegen
de politie. Hierbij is helaas een
slachtoffer gevallen. Het onderzoek
hiernaar wordt gedaan door een
nieuwe politie eenheid. De politiek
heeft het budget aanzienlijk
verhoogd om de problemen het
hoofd te bieden.
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Oproep!
Geachte kindred van domein Tilburg,
Enige tijd geleden heeft domein Breda onze hulp gevraagd bij een belangrijke
culturele kwestie. Er is inmiddels een plan ontwikkeld, waarin we onze mogelijkheden
hebben geconcretiseerd. De primogen raad zal vanavond knopen doorhakken, want
de tijd dringt.
Uw primogen heeft u ongetwijfeld benaderd, maar we weten dat in de hectiek van
onze mooie stad communicatie niet altijd verloopt zoals gepland.
Vandaar de herinnering dat uw primogen u nodig heeft! Het plan kan alleen slagen
met onze gezamenlijke invloeden. Wij horen graag welke invloeden u kunt
toezeggen. Indien u uw primogen nog niet heeft gesproken, nodigen we u uit dat nog
voor de vergadering om 21:00 alsnog te doen.
Bij voorbaat dank,
Namens de werkgroep,
Zainab Ismael
Ps: indien u (vanavond) geen primogen heeft om uw inzet voor dit plan te
vertegenwoordigen, kunt u zich wenden tot dhr. Zondertroef.
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Nieuws van de Politie:
Man (22) opgepakt voor openen kindergraf en stelen van urnen in Veldhoven en Eindhoven
EINDHOVEN - Een 22-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden voor meerdere gevallen van
grafschennis en diefstallen vanaf begraafplaatsen. Het onderzoek naar de grafschennissen begon
begin juni, na twee gevallen van grafschennis op dezelfde begraafplaats in Veldhoven.
De politie heeft het huis van de
verdachte en twee plekken in
Veldhoven doorzocht. Hierbij werden
onder meer asresten gevonden. De
recherche probeert met man en macht
vast te stellen van wie die resten zijn.
Kindergraf geheel geopend
In een van de gevallen van
grafschennis in Veldhoven was een
kindergraf geheel geopend. Dit
gebeurde begin juni. In het andere
geval werd in het graf gegraven. De
graven leken volgens de politie min of
meer willekeurig gekozen doelwitten
te zijn.
Tijdens het onderzoek kreeg de politie het vermoeden dat dezelfde verdachte bij meerdere
vernielingen en diefstallen van urnen betrokken was. Onderzoek naar deze, volgens de politie ook
ogenschijnlijk willekeurige, diefstallen had tot op dat moment niets opgeleverd.
Motief onduidelijk
De recherche doet nu onderzoek naar in totaal tien concrete zaken van diefstallen vanaf en
vernielingen op begraafplaatsen in de regio. De man van 22 zit vast en wordt uitgebreid gehoord.
"Over zijn beweegredenen is vooralsnog geen duidelijkheid", laat de poitie woensdag weten.
Mogelijk nog meer gevallen van grafschennis
De nabestaanden van de kinderen in de getroffen graven, de eigenaren van de gestolen urnen en de
beheerders van de begraafplaatsen zijn inmiddels vrijwel allemaal door de politie geïnformeerd over
de aanhouding van de Eindhovenaar.
De politie heeft nog geen van de gevonden spullen terug kunnen geven, laat ze weten.
De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk meer, soortgelijke diefstallen in de regio zijn geweest
waar zij nog niks van weet. Slachtoffers wordt gevraagd dit alsnog te melden.
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Vincent Klink in de notenkraker
Oons Vincent heej niet gereageerd deh den jammer heej nou den goan we eens
groaven:
Vincent Klink geboren in 1985.
Zijn vader is Robert Klink, advocaat.
Claire Klink is zijn moeder, 20 jaar jonger dan zijn vader.
Vincent Klink heeft op het VWO gezeten, maar niet afgemaakt, door drugsgebruik.
Later zijn school afgemaakt op een kostschool, “cum laude” afgestudeerd maar
goede examens maar de juiste antwoorden ontbreken. Middelmatige cijfers op de
universitaire opleiding psychologie. Hield zich meer bezig met pokeren volgens
leraren met onverklaarbare bezittingen met hun inkomen destijds.
Zijn rijbewijs was geldig tot oktober 2018.
Zijn Sire heet Jan Broos en komt uit Den Bosch, we hebben verder onderzoek
gedaan, maar vonden het niet kies de sterkte van zijn bloedlijn te publiceren. Voor
twee major boons zijn wij bereid deze informatie te delen met geïnteresseerden. Voor
een lifeboon zijn wij bereid deze informatie voor ons te houden.
Het restaurant de Gulden Kaart is in handen van de Familie Giovanni, waar hij ook
een maandelijkse monetaire bijdrage aan levert.
Rekeningnummer Gulden Kaart: 478090448 De gulden kaart.
Wij vermoeden dat hij ook een woning gebruikt boven een shoarmazaak in de wijk
Korvel.
Zijn steun voor Ancilla-schap heeft hij gevraagd aan een oudere in ruil voor boons.
De heer Klink heeft zijn handen in een stuk van de onderwereld en wil dit ten koste
van alles, inclusief de veiligheid van het domein behouden. Een van de personen die
in de Gulden-Kaart komt is Tommy “de IJzervreter” van Iersel.
De volgende die wij nomineren:
Karel van Soest, de deadline voor uw woorden vrijdag maart 2020, voor 21:00U
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Anoniem
Achteraf gezien had ik het kunnen weten. Een verbond met een Malkavian en een Giovanni.
Dat is waar de waanzin heen gaat om te sterven. Ik weet zeker, mocht ik een hartslag
hebben gehad, dat ik had gehuild.
In plaats daarvan verdween ik met droge ogen en een droge keel in de nacht. Zelfs de dikke
resten van zwavel en buskruit deerden mijn ogen niet, terwijl ik probeerde Villa Jozef zo snel
mogelijk achter me te laten. Zouden de gruwelijkheden die zich daar gingen afspelen erger
zijn dan mijn fantasie me liet geloven? En Elli, arme Elli... wat vond ik het moeilijk haar daar
achter te laten. Ik kon teruggaan en zeggen dat ik niet het hele domein wilde laten weten dat
ik zou zijn gebleven. Of dat ik het onbeleefd vond hongerig te blijven. Maar zouden zij dat
niet juist opvatten als een belediging voor hun gastvrijheid?
Zacht gejammer doorbrak mijn gepieker. Even dacht ik dat ik het me verbeeld had, toen ik
het weer hoorde. Misschien wilde ik alleen maar helpen. Waarom keek ik dan zorgvuldig om
me heen voor ik het steegje in stapte?
In een hoekje, in de bedorven pis van ontelbare uitgaansnachten, zat een jongen. Zou hij de
avond overleven, was hij met het ochtendgloren een man. Zijn gezicht was klam en bleek, en
ik wist dat hij het niet zou halen. Pas toen ik tegenover hem neerhurkte, zag ik waarom. Hij
hield zijn arm tegen zijn borst gedrukt. Op de plek waar zijn rechterhand zou moeten zijn,
was nu een bebloede sjaal, en een trillende linkerhand die tevergeefs probeerde om het
leven niet door de vingers te laten glippen.
Ik had hulp kunnen halen. Ik had de stomp kunnen dichtlikken. Met bovennatuurlijke kracht
had ik hem over mijn schouder kunnen gooien en naar de dichtstbijzijnde mobiele hulppost
kunnen rennen. Ik had in mijn pols kunnen bijten en hem laten drinken. Ik had zelfs mijn
bestaan op het spel kunnen zetten een de jongen laten herrijzen als ondode man.
Het had gekund. Het had allemaal gekund.
In plaats daarvan streelde ik zijn gezicht. Sprak zachte woorden. Stil maar. Het komt wel
goed. Het komt allemaal goed. Zijn laatste momenten op aarde waren rustig, vredig,
gekoesterd in onveilige armen. En nu is hij vrij.
Hij wel.
Met droge ogen, maar een minder droge keel, besloot ik naar huis te gaan. Ik kan Elli niet
helpen. Zij zit gevangen. Zoals we allemaal gevangen zitten. En deze gevangenis is niet
bedoeld om plezierig te zijn. Daar hebben de goden wel voor gezorgd.
En als zij het niet doen, doen wij het wel.
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Wat ons ter ore kwam
 Verjaardagsfeestje Van der Beek, prins van Rotterdam, groot succes. Je had
er echt bij moeten zijn.
 Is uw status een rots waar u boven op veilig bent of een keukentrapje waar u
makkelijk uw nek door breekt?
 Man geprobeert de Magna Carta te stelen. Het is niet eens een mooi
document.
 Clan Giovanni garandeert niets te weten van een ‘Corona-virus’.
 Assamite gezocht.
 Assamite gezocht? Ben je gek of zo.
 Assamite gezocht? Ho! Wacht! Ik zal de boons direct registreren!
 Clan Malkavian bestempelt het huwelijk van afgelopen maand tot de beste
practical joke die ze sinds de verkiezingen van Tramp hebben gezien.
Winnaar van de maand:
Aleksandr Volgin, met je goede naam intact Tilburg verlaten, dat doen er niet veel.

Verliezer van de maand:
Ellie Mills. Denk je na al je openbare ruzies nu echt dat al je strijd gestreden is? Het
ergste zal nog komen.

Wat men had afgelopen maand had willen zeggen:
Hoe zit dat nu eigenlijk echt met al die Ancilla?
Wat men deze maand wil zeggen:
Misschien moet ik gaan verhuizen?

