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Nieuwe Prins van Breda deel 2
Van Cromvoirt stelt voor: Hajo de Waal
Beste medekindred,
Jullie kennen mij natuurlijk allemaal als Seneschal van 's-Hertogenbosch. Tijdens de onder-onsjes die
ik met jullie had werd mij vaak de vraag gesteld wie de kandidaat was uit ons domein voor het
prinsschap van Breda. Meestal werd aan mij gedacht, maar het is Hajo de Waal, van clan Nosferatu.
Langs deze weg wil ik jullie meer informatie geven over hem.
Hajo loopt al lang rond op deze planeet, en hij heeft veel gezien, gehoord, en geroken. Hajo was de
voorvechter om vervuild water en drinkwater gescheiden te houden in steden, om de hygiene van ons
voedsel te verbeteren en ziektes te voorkomen. Daar mogen kindred dankbaar voor zijn, vooral de
Nosferatu die nu bescherming genieten door in een afwateringssysteem te verblijven, onder een stad.
Hajo is er niet vies van om zijn mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Dat hebben de sabbat
ook ondervonden in 1629 toen ze het domein 's-Hertogenbosch aanvielen. Onder kine is dit bekend
als het “beleg van 's-Hertogenbosch” tijdens de tachtigjarige oorlog met de Spanjaarden. Hajo heeft in
de grachten, de Binnendieze, de sabbat aangevallen door steeds weer uit het water omhoog te komen
en ze voorgoed onder water te trekken. Hier heeft hij zijn bijnaam “slijkvreter” aan te danken. Deze
bijnaam is vooral bekend onder Nosferatu, maar ik weet zeker dan Brujah en Gangrel het ook kunnen
waarderen als knokclans.
Er is nog veel meer wat Hajo heeft gedaan voor de camarilla en voor zijn domein. Het meest
opvallende is nog wel dat er al die jaren geen vuile was naar buiten is gekomen over Hajo de Waal,
dat maakt hem de perfecte Prins, voor elk domein.
Ik verwacht dat jullie Hajo steunen in zijn strijd zoals jullie mij altijd gesteund hebben.
Met vriendelijke groet,
Joost van Cromvoirt
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Grote actie tegen coffeeshopketen Grass Company
TILBURG - De politie is sinds vrijdagochtend bezig met een grote actie tegen de Brabantse
coffeeshopketen The Grass Company. De politie viel onder andere binnen bij vier coffeeshops in
Tilburg en Den Bosch, het kantoor van het bedrijf in Tilburg en het huis van de directeur.
Het bedrijf wordt in verband
gebracht met georganiseerde
criminaliteit. Een onbekend aantal
betrokkenen wordt verdacht van
witwassen, hennephandel, valsheid
in geschrifte, corruptie en
belastingfraude maar er werd
niemand aangehouden.
Bij in totaal 20 invallen is beslag
gelegd op administratie, drugs,
contant geld en bankrekeningen.
Op 19 panden is beslag gelegd. En
eerder deze week werd in het
buitenland ook al beslag gelegd op
grote geldbedragen. De actie was
vrijdagavond nog volop bezig en
precieze resultaten worden nog niet
gemeld.
Aan de lang voorbereide actie vrijdag werkten 200 politiemensen mee. Het leger hielp mee met
zoeken naar drugs en geld. De coffeeshops bleven vrijdag de hele dag dicht.
Het bedrijf en de coffeeshops zijn vaak doelwit geweest van acties van de politie. Vorig jaar was er al
een inval in het kantoorpand in Tilburg. Het onderzoek vrijdag staat los van de eerdere actie, zei een
politiewoordvoerder. In 2011 werd de voorraad van het bedrijf opgerold. De politie noemde dat destijds
toeval. Het bedrijf meende dat gericht jacht werd gemaakt op de voorraad.
Bij The Grass Company werken bijna 70 mensen, exclusief ingehuurd personeel zoals portiers. Het
personeel heeft vrijdag geschokt gereageerd "Iemand heeft het op ons voorzien en we weten niet
waarom", reageerde een woordvoerder.
De coffeeshops blijven vermoedelijk ook nog het hele weekeinde dicht.
bron: ANP
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Nieuwe Prins van Breda deel 3
Eindhoven - Vorige maand is de heer Odulphus Blauwtand behandeld in Het Weefgetouw, de
kandidaat Prins uit het domein Rotterdam. In dit weefgetouw staat een artikel over de kandidaat van
's-Hertogenbosch, ingestuurd door Van Cromvoirt.
Louis Bouwmeester is de kandidaat van domein Eindhoven, van clan Toreador. Louis Bouwmeester is
iemand die je ogenblikkelijk mag, een graag geziene gast bij feesten, een leider, iemand waar je voor
door het spreekwoordelijke vuur gaat. Kindred met status worden als zodanig behandeld, terwijl
neonates aangespoord worden door Louis om zich in te zetten voor de Camarilla en De Tradities strikt
in het oog te houden. Sociale controle is hierbij heel belangrijk, vind Bouwmeester.
Louis is iemand die zich volledig inzet voor het behoud van cultuur, dit vindt hij ook belangrijk voor
Kindred, na een paar honderd jaar muziek luisteren of schilderijen bestuderen kun je het kaf van het
koren scheiden en volstaat enkel perfectie. Dit onderscheidt ons van sabbat en Anarchs.
Sabbat en anarchs moeten bestreden worden, dat staat buiten kijf. Voor Caitiffs is geen plaats, hoe
kan een Neonate zich ontwikkelen als de afkomst ongewis is?
Regelmatig een Elysium op een toplocatie, zonder gespuis, in een prettige omgeving met alleen maar
bekenden, wie wil dat nou niet?

Uitputting van de bron
Geachte Kindred van Domein Tilburg,
Sinds jaar en dag is Industrieterrein de Katsbogten de aangewezen voedselbron voor allen zonder
Jachtgebied of Domein. Tilburg kent vele industrieterreinen zoals de Katsbogten met een vergelijkbare
hoeveelheid voedsel en vergelijkbare benuttingsmogelijkheden.
De Katsbogten worden gevaarlijk, er is zelfs een actiegroep. Daarmee komt naleving van de Tradities
van de Camarilla in gevaar. In ieder geval de Eerste, maar bij verdere escalatie mogelijk ook de Zesde
Traditie.
Uit oogpunt van goed beheer zou het voor de populatie van de industrieterreinen, de aangewezen
gebruikers van de Katsbogten en de Camarilla als geheel wellicht beter zijn om het open jachtgebied
met de seizoenen te laten rouleren.
Ik geef het u ter overweging, de beslissing ligt zoals altijd bij Zijne Hoogheid.
Hoogachtend,
Karl Menckhoff
Clan Giovanni
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Wat ons ter ore kwam
 Domein Eindhoven is blij met het kado van Poirott.
 Stoelendans om Domein Breda gaat volgende fase in.
 Prins Philipe van Leeuwen woont optreden bij van Clan Malkavian's Flying Circus in
Londen.
 Onafhankelijken van Tilburg zeer milieubewust, ze schijnen zelfs een auto te delen.
 Strijd tussen Sabbat en Camarilla in het oosten van Duitsland verwordt tot
loopgravenoorlog.
 Zomerwarmte voert tot onrustige nachten in Beekse Bergen. Omwonenden maken
melding van ontsnapte hyena.

Het laatste Woord
Des ook weh nun slangekop en nun laikefrutter in oons schon staad. En den Prins is dees moand op
bezoek in Tengeland. En tis binnen kort Kehremis nie, lekker zwieren en zwoaie. En we heeje ook
ginne Gangrel meer opeens spontaan, deh goan ze nie leuk vinde nie. Witte weh, naai al diene kak
moar in menne loarze en dan trek in diene drek die ken goan komme wel meer noar binne in deh stink
restaurant van diene snorremans meej zinne witte muts.

Verliezer van de maand:
Hector Poirott, voor het verspillen van zijn gunst.
Winnaar van de Maand:
Jakob Meyer, voor het succesvol buiten houden van ongewenste bezoekers.
Uitspraak uit het Elysium:
''Gaat u nou eens rustig zitten.''
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Wat is het rustig op straat.''

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

