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Zeker vijf kinderen met vuurwerkletsel
Bron: Brabants Dagblad
TILBURG -- Bij het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg
zijn tijdens nieuwjaarsnacht vijf kinderen
binnengebracht met brandwonden. In de twee
Tilburgse ziekenhuizen waren bijna dertig personen
met letsel na gebruik van vuurwerk.
Bij het Elisabeth Ziekenhuis meldden zich vijftien
personen met vuurwerkletsel. Twee gewonden zijn
opgenomen, een met ernstig oogletsel, een tweede
met brandwonden in het gezicht. De persoon met
oogletsel verloor het zicht in een van de ogen. De
persoon met letsel aan het gezicht ligt op de Intensive
Care.
Van de vijftien mensen moeten drie personen binnenkort terug naar de polikliniek. Hun wonden
variëren van brandwonden aan de hand tot bloeduitstortingen bij het oog.
Het aantal kinderen bij de spoedeisende hulp was groot, maar liefst vijf van de vijftien. Dat is veel
meer dan voorgaande jaren.
Volgens woordvoerder Geraldine van Kweck van het Elisabeth Ziekenhuis was er op de spoedeisende
hulp geen geweld tegen hulpverleners. De gewonden kwamen allemaal pas na de jaarwisseling
binnen. Voorafgaande aan oudjaar meldde niemand zich met brandwonden.
Bij de spoedeisende hulp van het TweeSteden Ziekenhuis zijn dertien mensen met brandwonden
binnengekomen: vier voor de jaarwisseling en negen erna. Bij een persoon is een vinger
geamputeerd. Enkele andere slachtoffers moeten zich voor nazorg melden bij het
Brandwondencentrum in Rotterdam.
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Bericht van Archon Andreas 'de Stille' Stauros
To whom it may concern,
I, Archon Andreas Stauros, serving under Justicar Jaroslav Pascek, am currently investigating recent
events in the Domain of Tilburg. In order to compile all the information needed to produce a
comprehensive report I have conducted interviews with several of the residents, including Prince Van
Leeuwen and Regent De Ruyter, and will continue to do so until my work is complete.
The purpose of my investigtion is to determine if our Traditions were at risk at anytime during recent
events and in which manner they were defended and by whom.
If for whatever reason, you believe you hold information that will contribute to my findings, approach
me in the Elysium. Willing contributions of vital information will be reflected in my conclusions.
If you only speak Dutch, find yourself a trusted translator, before approaching me.
The following Kindred need to remain at my disposal for interviewing during the next Elysium:
Job, Caitiff
Max de Jong, Clan Brujah
Karel van Soest, Clan Toreador

Wat ons ter ore kwam
 Ventrue Justicar gespot in Berlijn.
 Archon Andreas 'de Stille' is bijna klaar met zijn onderzoek in Tilburg; welke stad volgt?
 Wie zit er nu in Breda dan? Roosendaal maakt zich zorgen over de buren; allebei de Kindred,
dan.
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Het laatste Woord
Gatvergielegèètekeutel! War 't 'ne kirtje rusteg, zitte ze gelèèèk te kááárte. En ondertusse goat d'r wir
váánáálles noar de klôteh! Ge kunt ginne lèèntje mir snuiven of e longen pláákke oan mekoar vááást.
Wèh 'ne zooi!
En d'r verdwèènt ôk nog 'ns chemisch troep van die'n Vossenberg; dèh kèn toch nooi niet goe goan...

Verliezer van de maand:
Assamite Nazir, geen poot aan de grond hier.
Winnaar van de Maand:
Regent Julian de Ruyter, met een uitstekend spelletje poker
Uitspraak uit het Elysium:
“Wat waren de blinds ook alweer?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Kan iemand benzine gaan halen?”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

