Editie september 2010
Brujah’s Mad Man’s Fortress asielzoekers centrum
voor Sabbat
Door Sofie, Prins van Goirle
Volgens bronnen is tijdens de afgelopen samenkomst
een heuse Sabbat overloper asiel aan komen vragen.
Kort na aanvang van de maandelijkse bijeenkomst
werd door Scourge Frank de politieke vluchteling uit
Breda binnengebracht. Zijn naam: Maykel Donders
van Clan Lasombra antitribu.
De Prins van Tilburg, de Grote Wijze, wilde dat
moment een potje te gaan pokeren om een gewild
jachtgebied, maar stelde zijn spelletje tijdelijk uit.
“CRISTI!!! CRISTI, BREEK ZIJN ARM!!!” bulderde zijn
stem door het Madman’s Fortress. Doordat Britt van
Clan Brujah tussen Cristi en de Lasombra sprong, met
de mededeling dat dat niet zou gebeuren in het
Brujah-domein, wist Britt de Lasombra een
welverdiende botbreuk te besparen. Nu willen wij
van het Weefgetouw niemand zomaar ergens van
beschuldigen, maar wij vragen ons wel af waarom
Britt zo’n Sabbatverrader, die ze voor het eerst ziet,
zo maar op z’n mooie blauwe ogen gelooft en in
bescherming neemt.
Hoe dan ook, nadat Britt, Cristi en een handjevol
andere Kindred uit Domein Tilburg de Lasombra
ondervraagd hadden, is de Lasombra Donders door de
Grote Wijze vogelvrij verklaard. Hierna heeft Britt
hem namens de Brujah asiel verleend in het
Madman’s Fortress. Het is dus helaas een breuk van
de Traditie van Domain als je Donders daar doodt.
Buiten het Fortress mag je zowat doen wat je met
hem wil. De Prins van Goirle heeft aangegeven, dat
eenieder die bewijs levert dat die Sabbatverrader
niet meer in onleven is, vrij mag jagen in Domein
Goirle.

Mark Semmelink verslaat Grote Wijze
Door onze correspondent ter plaatse
Madman’s Fortress heeft als vesting
van de Brujah waarschijnlijk al vele
malen geweld mogen meemaken. Op
10 juli was er echter spektakel toen
prins Grote Wijze en de primogen van
clan Gangrel tegen elkaar vochten
De prins – kind van Selena, kind van
Malkav – zou volgens de heersende
opinie waarschijnlijk een paar rondjes
om Mark Semmelink heen rennen en
dan het gevecht hopelijk snel en
genadig eindigen, zelfs met zijn
belofte dat hij eerlijk zou vechten.
Nadat het stof was opgetrokken en er
enkele rake klappen over en weer
werden uitgedeeld (het gerucht gaat
dat er tanden verloren zijn), mocht tot
grote verbazing van de aanwezige
vampieren Mark Semmelink het
zegegebaar maken, al was het met een
uitdrukking van compleet ongeloof op
zijn gezicht (en dat van de
aanwezigen).
Wat dit betekent voor het domein is
nog onduidelijk. Kan onze prins Tilburg
beschermen tegen de sabbat? Was het
een dubbelganger van de Grote Wijze?
Wordt Mark de nieuwe Prins? Tilburg
gaat interessante tijden tegemoet.

Nieuws van 27 juli 2010
TILBURG - De nationale recherche heeft maandag in het buitengebied van Tilburg een
amfetaminelaboratorium en een kleine hennepplantage ontdekt.
Het drugslab in een landbouwschuur was goed voor de productie van 150 kilo amfetamine per
keer. Er stond een grote hoeveelheid chemicaliën die dinsdag is opgeruimd, maakte justitie
bekend.
Bij doorzoeking van een woning ontdekten rechercheurs twee vuurwapens plus munitie. De
bewoner was niet thuis en er zijn geen aanhoudingen gemeld.
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VVD en Groenlinks pro handhaving antikraakwetgeving
Uit het Brabants Dagblad van 21 augustus, artikel door Bram Oeventronie
Sinds een aantal maanden geleden is er in Nederland een algeheel Kraakverbod aangenomen. De
daadwerkelijke handhaving van deze wetgeving zal echter een locale aangelegenheid zijn.
Hierdoor zal het naleven van de nieuwe weten een diepe greep doen in de Gemeentelijke
budgetten. In veel steden word het kraken daarom tot op de dag van vandaag nog steeds
gedoogd.
In Breda heeft men er echter op vrijdag 13 augustus tijdens de Gemeenteraadsvergadering
ingestemd met een plan wat er op zeer korte termijn voor moet zorgen dat de anti kraak
wetgeving nageleefd zal gaan worden. Daarnaast heeft men een ‘aanzienlijk’ budget vrij kunnen
maken om actief te controleren en eventueel met groot materieel krakers doormiddel van inzet
van bijvoorbeeld ME uit gekraakte panden gezet kunnen worden.
Ook in Tilburg zijn de Politieke partijen zich aan het klaarmaken in de strijd tegen krakers. De
verwachting is dat mogelijk al in oktober de partijen een akkoord weten te bereiken en krakers
definitief niet meer welkom zijn in Tilburg.
Clan Tremere in Breda heeft het zwaar
Door Karel van Dillenburg
Regent Balthazar van Buitenbroek, Primogen van Clan Tremere te Breda, Johnny Goedvolk,
Magus Helena Kruizenmunt, Whip van Clan Tremere te Breda en Adept Jeroen Woud, Elder van
Clan Tremere te Breda. Dat zijn de namen van de Tremere die zich de enige vaste
Camarillabewoners van Domein Breda mogen noemen. Deze Clan heeft als geheel iets voor
elkaar gekregen wat wij, de overige Clans niet lukte. Zij hebben, op een enkeling na, de
moordpartij van de Sabbat overleeft. Hoewel ze nacht in nacht uit belegerd worden door de
Sabbat, houden ze hun grond. Hoewel de Clan niet de reputatie heeft betrouwbaar te zijn,
kunnen wij enkel toekijken hoe deze Clan zijn stempel op de strijd om Breda terug te krijgen
heeft gedrukt. Mijn ervaring heeft inmiddels geleerd dat de beste verdeding begint bij Clan
Tremere.
Uit het Brabants Dagblad van 23 augustus
Veel wateroverlast door hevige regenval
Breda - De brandweer heeft zijn handen vol aan de wateroverlast. De hevige regenbuien die
gedurende de nacht en ochtend vielen, zijn de oorzaak van de overlast. ,,De mobilofoon staat
niet stil'', stelt een zegsman van de regio Breda. Het gaat volgens hem om vele tientallen
meldingen. De voornaamste problemen waar de brandweer voor wordt ingeschakeld, zijn
ondergelopen kelders, verstopte riolering en straten in de buurt van het Chasé theater die blank
staan.
In Breda werden, door de hevige regenval, een aantal straten afgesloten. Bij meerdere huizen
stroomde het water naar binnen. Meerdere toegangswegen naar het Centrum van Breda waren
vrijwel onbegaanbaar. De verwachting is dat het water in de loop van de dag weer snel
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wegstroomt.

Grote Wijze trekt alle Domeinen in en herverdeeld deze
Door: Sofie Prins van Goirle
Tijdens de bijeenkomst van juli in Madman’s Fortress hebben zich een aantal uiterst
interessante ontwikkelingen voorgedaan. Wat misschien wel de grootste impact heeft op onze
nachtelijke beslommeringen is het feit dat de Prins van Domein Tilburg, De Grote Wijze, alle
Domeinen met bijbehorende jachtgebieden zonder pardon heeft ingetrokken en herverdeeld.
Hoewel een Prins dit mag doen, is dit in Tilburg op een uiterst extreme en ongebruikelijke
manier door de Tilburgse Grote Wijze uitgevoerd.
Daarnaast maakte de Grote Wijze in zijn wijsheid bekend dat men vanaf 10 juli enkel mag jagen
in de twee uren na zonsondergang en in de twee uren voor zonsopgang. Daarnaast mag men
alleen maar jagen in ‘Grote Wijze’-approved eigen Domein. Dit gaat voor de Kindred zonder
eigen Domein dus een staartje krijgen als Sherrif Christi haar werk goed uit voert!
Hieronder een lijst van de jachtgebieden die de Grote Wijze heeft vergeven, al dan niet in ruil
voor Boons:
De korte heuvel: Max de Winter
Buiten de stadsgrenzen: Mark Semmelink
Stations: de Scourge
Leipark: van Leeuwen
Vogeltjestoren + 1 km omtrek: Malkavians
Wilhelminapark: Zoektindewei
Reeshof: Toon Hersemis
Begraafplaats: Karl Menckhoff
Gevangenissen: de Seneschal
Universiteit: Britt Martens
Electriciteitscentrale: Cristi
Vliegveld: Johnathan Carver
Trapistenklooster: Hans Verkerk
Televisietoren: Frank
Goirle: Sofie
Piushaven: Vuchts
Korvel: Vincent Klink
Schouwburg: TygoFabel
Watertoren: Lucius van Beckhoven
Stappegoor: Thimoty Kleinendaal
Rondom Madman's Fortress: Clan Brujah
Broekhoven en Groenewoud: Karl Menckhoff
Rijts: Max de Jong
Schouwburg + Piusplein: Marko
Attack Jeugdcentrum: Cristi
Tevens zou ik via dit Weefgetouw artikel officieel bekend willen maken dat per direct ik, Sofie
van Clan Nosferatu, het Prinsschap van Goirle claim. Enkel Nosferatu uit Domein Tilburg mogen
jagen in Goirle (enkel binnen de 2 uur na zonsondergang en de 2 uur voor zonsopkomst). Leden
van Clan Toreador, en Leo Boom, zijn niet welkom.
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Verliezer van de maand:
Het Weefgetouw neigt eerder richting De Grote Wijze dan Johan.
Winnaar van de Maand:
Neonate Mark Semmelinck die Elder de Grote Wijze in diens Elysium vloerde.
Uitspraak uit het Elysium:
Christy! Breek zijn arm!
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Garçon! Garzon! Wat raad u aan?

Kopij voor het weefgetouw naar
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weefgetouw@wovendarkness.com

