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Geweld overspoelt Tilburg
De afgelopen maanden is onze mooie stad opgeschrikt door telkens verder escalerend geweld tussen
verschillende partijen in de Onderwereld. Waar zij elkaar eerst heimelijk bestreden, zijn zij nu
afgegleden tot open oorlog in en om de straten van Tilburg.
Afgelopen maand werd een voorlopig hoogtepunt bereikt met de wild west achtervolging bij Waalwijk
en de explosie bij café Haydut. Zonder enig acht te slaan op de omgeving wordt de vijand bestookt
met oorlogstuig.
Op de snelweg A59 zijn een aantal voertuigen op hoge snelheid gebotst en bij die achtervolging zijn
meerdere schoten gelost. Het mag een wonder heten dat er geen onschuldige burgers om het leven
zijn gekomen. Een van de voertuigen, vermoedelijk gestolen in Belgie, is volledig uitgebrand. Van
eventuele inzittenden is nog geen identificatie mogelijk geweest.
Een tweede voertuig werd leeg en zwaar beschadigd aangetroffen, ook hier ontbreekt van inzittenden
elk spoor.
De politie heeft de zaken in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.
Uit het Brabants dagblad van maandag 13 juni 2016. De redactie van het Weefgetouw herinnert alle
betrokkenen aan de Eerste en Zesde Traditie.

Groot-Prins de Haes verbolgen over gemiste kans.
Na de aanval op Antwerpen door Domein 's Hertogenbosch heeft Groot-Prins de Haes zich
teruggetrokken uit het Elysium te Eindhoven. De heer de Koning liet ons weten dat de Groot-Prins de
Haes zich aan het beraden is over verdere verdediging tegen de Sabbat.
Anonieme bronnen melden dat de Groot-Prins de Haes niet op de hoogte was van deze aanval en dat
het aanzien van Domein 's Hertogenbosch is gestegen.
Kindred in de nabije omgeving van de Oorlogsleider van der Schoot zeiden wel op de hoogte te zijn
van deze slag tegen de Sabbat en dat de Heer van Cromvoirt een weloverwogen tactisch plan heeft
gepresenteerd aan de Oorlogsleider.
Hoe de situatie voor de verdedigingslinie van Groot-Prins de Haes zich gaat ontwikkelen is natuurlijk
de vraag. Maar de eeuwige strijd is nog lang niet gestreden, blijf op uw hoede voor eventuele
wraakacties van de smerige, onbetrouwbare en verzwakte Sabbat.
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Reacties Sabbat

Hierbij een bloemlezing van de reacties die de redactie van het weefgetouw ontving, naar aanleiding
van de aanval op de sabbat in Antwerpen vorige maand.
Dit is alleen uitstel! Wij komen jullie nog wel ambeteren!
Ach de heren van de Camarilla denken dat ze zo superieur zijn, wacht maar tot er een warghoul voor
je stoep staat. Dan verschiete gij!
Jullie hebben dan wel gewonnen, ik heb er drie van jullie afgemaakt. Dat mannetje hing er tegen als
een varken dat geringd wordt. Hij blief bleiten!
Wij deden toch niks? Waarom vallen jullie nu aan? Dit roept om wraak!
Pfffft, wij zitten al jaren in Antwerpen, denken jullie nu echt dat er geen Sabbat meer zijn?
Nou gefeliciteerd hoor! Wie het laatste lacht, lacht het best! Eens zien of iemand dit over honderd jaar
nog herinnert! Muahahahaaaa!
Moesten jullie nu echt mijn nieuwe kind diabliseren? Stelletje monsters!
Haha, kloefkappers, alsof jullie Antwerpen kunnen behouden.
De kruik gaat zo lang te water tot zij breekt, vooral doorgaan zo, het gaat wel eens mis!
Namens de Toreador antitribu wil ik hierbij duidelijk maken dat het belachelijk is dat de camarilla
kunstwerken plundert, de kans op beschadiging is immers aanzienlijk! Kan dat niet anders?
Diejen Cromvoirt gaet ain schrobbe krygen!!!
Goed verlooren iet verlooren
Eer verlooren meer verlooren
Tyd verlooren veel verlooren
Ziel verlooren al verlooren.
Wacht maar tot ik uw mottig gezicht blauw beuk!
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Explosieve avond in Tilburg
Buiten dat een Turks cafe in rook is opgegaan door een bom, is ook dezelfde avond 11 juni Autobedrijf
de Kok aan de Dongenseweg 63 door een explosie totaal vernietigd.
We hopen dat deze golf van terreur en explosies niet de aandacht trekt van de landelijke politie.

Eindhovense knokploeg dankbaar voor gastvrijheid Tilburg
Geachte heer Valmans, Prins van Domein Tilburg en kindred uit domein Tilburg,
Bedankt voor het prettige verblijf in Tilburg, de smaak van kine uit jullie binnenstad was zeer
aangenaam. We zijn blij dat een aanval is uitgebleven, wij waren er klaar voor. De heer Klink, jullie
Max, mevrouw Christi en onze oude stadgenoot Hartlief echt super bedankt voor de samenwerking.
We willen als er weer zoiets op poten staat wel wat beter geïnformeerd worden over ontwikkelen
tijdens de avond zelf, dat miste we.
Hoogachtend:
Onno den Dekker- Brujah Ancilla en leider van detachement uit Eindhoven.
Nellie Kwarts- Toreador
Erwin Prinssen – Nosferatu
Protheon- Gangrel uit Rotterdam
Sandra des Lacroix-Ventrue liason van de heer de Haes
Langfest – Brujah
Andrew Bavel, Eindhovense Brujah
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Ingezonden brief door Imperator Van der Schoot
Geachte Kindred van Domein Groot-Brabant,
Over onze vrienden van Clan Malkavian spreekt men in vele tongen. Woorden als “onberekenbaar”,
“onnavolgbaar” of zelfs simpelweg “gek” zijn termen die bij de jonge Neonate opkomt als men over
een kind van Malkav spreekt. De wijzere, meer ervaren Kindred onder u zal zicht afvragen, waar
waanbeelden ophouden en wijsheid begint.
Een der uwen, Clan Malkavian, heeft zich in recente maanden ontpopt als een vlinder in de nacht. De
heer Joost van Cromvoirt heeft afgelopen juni een plan in werking gezet dat een goed strateeg
waardig is. Bijgestaan door de Camarilla als geheel aan de ene kant en zijn Domein en de omliggende
Domeinen aan de andere kant, vertrok een serie delegaties van Domein Den Bosch naar de
havenstad Antwerpen om de Sabbat aldaar een serie pijnlijke nederlagen te bezorgen.
Er gingen geruchten dat het plan, opgesteld door de heer van Cromvoirt, uitgelekt was en er waren
extra voorzorgsmaatregelen getroffen door ondergetekende, edoch op het “moment suprême” – zo de
Fransen dat pogen te zeggen – bleek niets minder waar. De Packs van Antwerpen die door de heer
Van Cromvoirt tot doel had gesteld waren compleet verrast en werden – helaas, niet zonder slag of
stoot – overrompeld. Het gros van de Sabbat zijn gestorven in de strijd, een enkeling meegenomen als
cadeau voor Vrouwe Cassandra van Den Bosch.
Ik steun Vrouwe Cassandra in de beslissing om Status toe te kennen aan de heer Joost van
Cromvoirt, Seneschal van Domein Den Bosch.
Voor een uitgebreid verslag van de zaken kunt u ongetwijfeld spoedig terecht bij menig rondreizend
liederenzanger of verhalenverteller.
Getekend,
Marius van der Schoot
Kind van Wiche Aerts
Kind van Gustav, heer van Gothenburg
Kind van Bertrand Oudegrotebevelsborg
Kind van John the Pious
Kind van Augustus
Kind van Midas
Kind van Ventrue
Camarilla Oudere
Erkend door Florimond, graaf van Mercy-Argenteau, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
Erkend en Toegewijd bevonden door De Grote Wijze
Oorlogsheld in het derde Beleg van Bergen-op-Zoom
Invloedrijk en Gevreesd als Imperator van de Camarilla
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Wat ons ter ore kwam
 Plan van Van Cromvoirt was daverend succes. Domein 's Hertogenbosch brengt
Sabbat Antwerpen pijnlijke slag toe. Wees op de hoede voor represailles.
 De heer Van Cromvoirt is rijkelijk beloond voor zijn inzichten en zijn coordinatie.
 Stroomstoringen minder frequent, maar nog steeds irritant.
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Het laatste Woord
Jeh dees aandere quuqskes of nie dan. Heeje ze zo'n koffiehois opgebloaze, meej vriendelijke
aintrepeneurs. Wir zoone knokpartaai tussen van diene krimineele, dees keer zin dah nieh dun klain
viskes moar den grote mannen, as deh moar goed goat.

Verliezer van de maand:
De Sabbat, voor het afdruipen in Tilburg
Winnaar van de Maand:
Prins Valmans voor het afschrikken van een Sabbatpack
Uitspraak uit het Elysium:
Er komen ratten ons waarschuwen als er iets aan de hand is.
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Waarom heb je dat nu weer gedaan?

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

