Editie November 2010
Kindred uit Tilburg ongewenst bij de Camarilla
Door Sofie, Prins van Domein Goirle
Kort nadat Max de Jong, zijn Elysium betrad en bij zijn Primogen ging zitten,
stapte Archon Huub Molenaar de Studiozaal van Tilburg’s Schouwburg binnen.
Achter gesloten deuren hebben de Archon en de heer de Jong, Prins van
Domein Tilburg kort overleg met elkaar gehad. Wat er precies is gezegd zullen
wij nooit weten, maar Max wist ons allen nadien mede te delen dat Tilburg niet
meer onder de vlag van de Camarilla valt. Max gaf aan dat hij de Tradities, de
regels van het Elysium en het statussysteem wilde te behouden in de hoop
binnen afzienbare tijd weer opgenomen te kunnen worden bij de Camarilla.
Hoe je het ook wendt of keert, we gaan een roerige tijd tegemoet. We kunnen
geen aanspraak doen op de Camarilla (hoewel sommige fluisteren dat hier toch
al weinig aanspraak op te doen was). Hoe gewenst zijn wij op dit moment in
andere Domeinen, nadat de Neonates van deze stad de Oudste gedood
hebben? Zelfs als Tilburg weer Camarilla zou worden, wat voor Elder durft zijn
of haar vingers nog te branden aan een Domein waarvan de Neonates de
Oudste hebben gedood. Is Max sterk genoeg om de Clans bij elkaar te houden
of breekt hij onder de druk die zijn politieke rivalen op hem uitoefenen. Kun je
wel Prins zijn van een Domein wat niet onder de Camarilla-vlag valt? Eén ding
is zeker, wij zouden niet graag in Max zijn schoenen staan.
Anti PVV Lobby verantwoordelijk voor grafschennis in Grote Kerk te
Breda
Uit het Brabants Dagblad
Het was vroeg in de ochtend op 29 oktober toen een viertal personen een
relatief lege Grote Kerk binnendrongen. Buiten was de boel voor het
ongetrainde oog vakkundig afgezet.
Geluids- en lichttechnici die binnen in de kerk voorbereidingen aan het treffen
waren voor het befaamde diner-concert zagen verschrikt hoe de vier personen
snel en efficiënt de graven in de kerk openbraken, benzine naar binnen goten
en vervolgens de oude graven in brand staken. Intussen kwamen bij de
meldkamer meerdere meldingen binnen dat er iets gaande was in de Grote
Kerk. Doordat er eerder meerdere meldingen van potentiële aanslagen gemeld
waren, kon de politie snel ter plekke zijn, waarna de verdachten snel opgepakt
konden worden. De vijf verdachten bleken tijdens verhoor lid te zijn van een
relatief onbekende anti-PPV lobby te zijn.
De AIVD wil geen uitspraak doen over hoe deze groepering op klaarlichte dag
een dergelijke actie heeft kunnen ondernemen zonder hun ingrijpen. Diverse
politieke partijen hebben aangegeven de aanslag verwerpelijk te vinden, een
aanslag op de democratie.

Omstandigheden Huis van lichte zeden bijzonder slecht
Uit het Brabants Dagblad
Huizen van lichte zeden in Tilburg zijn vies, concludeert het Brabants Dagblad
na een eigen onderzoek in de Noord Brabantse stad. Volgens Omroep Brabant
werden negen ruimtes waar men kan betalen voor seks, aan een inspectie
onderworpen.
Zes daarvan bleken door de inrichting lastig schoon te maken - op zeven
plaatsen was geen goede ventilatie beschikbaar. Verder waren zes
''hoerenhuizen' zichtbaar vies en ontbrak in zeven een schoonmaakschema.
Wel aanwezig in de meeste gevallen: een afvalemmer.
In Tilburg zijn een aantal locaties waar men tegen betaling over bepaald
diensten beschikbaar, waaronder in cafés, bioscopen en sauna’s. In de
gemeente gaan stemmen op om een officieel onderzoek door de GGD uit te
laten voeren, omdat toezicht op hygiëne in dergelijke huis mogelijkerwijs de
overdracht van geslachtziekten zou kunnen afremmen. Maar volgens de GGD is
er geen verband te ontdekken tussen het gebrek aan hygiëne in sommige
etablissementen en de verspreiding van soa’s.
Een ding is zeker, dit onderzoek ondersteunt de roep van Groen Links om
grootscheepse controles.
Wat ons ter oren kwam
Verhoogde Zintuigen op reuk afgeraden in Elysium. Eerste stap naar een
algeheel verbod?
Just want one thing. Just to play the king.
But the castle's crumbling and you're left with just name
Where's your crown, King Nothing?
Clan Nosferatu legt langzaamaan beslag op Madman's Fortress. Stap een:
STANK!
Archon Weiss was in de stad. De Tremere deden het ritueel van zeven kleuren
stront.
Archon Weiss is in de stad.
Pannenkoekenrestaurant in oprichting "In den Strooppot" wil gaan openen in
Tilburg. Er is een bod uitgebracht op het pand van Cafe Slagroom nabij de
Emmapassage.
Nosferatu halen veel snoep op met Halloween.
Sex and finance? Huh?
Verliezer van de maand:
Eenieder die zichzelf geen Camarilla meer mag noemen.
Winnaar van de Maand:
In een Domein wat zojuist uit de Camarilla gezet is, is niemand winnaar.
Uitspraak uit het Elysium:
Hey Fuck, waar is m´n telefoon.
Wat er gezegd gaat worden deze avond
Johan?
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