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Notulen Primogenraad januari 2017
Beste Kindred van Domein Tilburg, hierbij de notulen van de primogenraad van januari. Mocht je dit op
prijs stellen, geef dat dan vooral door aan je Primogen.
Notulen Januari Primogen vergadering
Dhr Poirott is Primogen, niet mevr. Bauer. Dhr Poirott hoopt dat de Sheriff haar eigen graf graaft.
Unit 43 wordt een maandelijks terugkerend punt.
De Sheriff moet 2 dingen uitzoeken:
1. Het groepje dat bij dhr Karrespoor hoort, de commandant. Dhr Hartlief is bezig een spoor te volgen
van een rouwadvertentie waar hij mee te maken heeft.
2. Er was een aanslag op het gemeentehuis op 14-20 mei 1942, hier is meer achtergrondinformatie
voor nodig.
Daarnaast is het de bedoeling dat de Sheriff Kine in Tilburg paraat houdt voor Unit 43.
Hoofd der Harpijen:
Kandidaten moeten zich bij Dhr Klink of bij Dhr Moldovan melden.
Stroom:
Electriciteit is weer hersteld. Een schadeloosstelling van in totaal €1.000.000 wordt uitgedeeld.
Man met opdrachten
Er was een man op de avond van het Elysium, met 3 opdrachten:
1. gasfles laten ontploffen
2. putdeksel verwijderen
3. koffie-apparaat onklaar maken bij tankstation.
Met vriendelijke groet,
Dries Werther
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Kopstuk Italiaanse maffia opgepakt in Tilburg

Televaag, 23-01-17
De Tilburgse politie heeft afgelopen zaterdag op verzoek van de Italiaanse autoriteiten een
internationaal gezochte drugshandelaar aangehouden. De verdachte was volgens de Italiaanse justitie
een lid van de maffia.
De 38-jarige man werd sinds het voorjaar van 2016 gezocht voor misdrijven waar een maximum
gevangenisstraf op staat van 24 jaar. Hij wordt ervan beschuldigd lid te zijn en leiding te geven aan
een criminele organisatie, die op Sardinië in cocaïne en xtc handelde. Daarbij zou ook een koper met
een achterstallige betaling zijn bedreigd om de sleutel van zijn huis af te geven.
De man heeft zowel de Nederlandse als Italiaanse nationaliteit. Het speciale politieteam Scepter
spoorde de man op. Uiteindelijk werd hij zaterdag aangehouden nadat hij zijn schuiladres in Tilburg
had verlaten om boodschappen te doen. De man zit vast en wacht op uitlevering aan Italië.
Welingelichte anonieme bronnen vertellen dat deze arrestaties geen toeval zijn. In Italië woedt een
machtsstrijd tussen maffiafamilies uit verschillende regio's. Het heeft er alle schijn van dat één van de
partijen de familie van de opgepakte man een boodschap heeft gestuurd met deze aanhouding. Op de
vraag hoe de Italiaanse autoriteiten achter de schuilplaats van de man zijn gekomen wilde de politie
geen commentaar geven.
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Tilburg krijgt enorm stadspark met klimtoren en
beachvolleybalterrein (midden in de stad!)

Artist impression van het Spoorpark
TILBURG - Er komt een gloednieuw stadspark in Tilburg. Het gaat Spoorpark heten en komt op het
voormalige Van Gend en Loosterrein. Een unieke locatie midden in de stad die lange tijd braak heeft
gelegen. Vrijdagmiddag werden de plannen voor het park gepresenteerd.
Het park wordt ten eerste heel groot, zo’n 10 hectare. Daarnaast komt er veel groen, dat is toch de
essentie van een park. Maar er komt ook een Urban Sports Area, een klimtoren,
beachvolleybalterrein, een beweegtuin, een groot evenemententerrein en een paviljoen met de naam
T-Huis. Ook de Stadscamping krijgt er een vaste plek en er komt een woontoren.
Burgerinitiatief
Tilburgers zelf hebben meegedacht over hoe het park er uit komt te zien. Er waren 82 uiteenlopende
ideeën van mensen uit de stad. Daar zijn er 8 uitgekozen en die mensen hebben samen met een
landschapsarchitect het park ontworpen.
De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan. Als dat is gebeurd kan de eerste spade de
grond in. Als alles goed gaat, zou het park in de zomer 2018 open kunnen.
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“Copkiller” zelf slachtoffer misdrijf?

TILBURG - De politie heeft woensdagavond 1 februari een stoffelijk overschot aangetroffen in een
compleet uitgebrande auto in een bosperceel aan de Koebrugseweg in Tilburg.
Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De omgeving is toen afgesloten. Vier politiewagens en
de brandweer waren ter plaatse. De technische recherche doet onderzoek, ook vloog een
politiehelikopter boven het gebied. Iedereen die iets heeft gezien deze nacht bij het bosperceel word
verzocht te bellen met: 013-CRIME01
Nader onderzoek wees uit dat het uitgebrande voertuig eigendom was het bedrijf:Van Doorn Cleaning.
De eigenaar van Van Doorn Cleaning, de heer Johan van Doorn is nog steeds spoorloos en word voor
verschillende misdrijven gezocht.
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Wat ons ter ore kwam


Domein Den Haag waarschuwt andere domeinen “geen rotzooi te flikken” in maart. Wie
gepakt wordt, wordt teruggestuurd in 24 postpakketjes.



Na de feestdagen eindelijk weer een beetje rust in de stad.



Is de rust tussen de stedelijke domeinen van tijdelijke of permanente aard?



Elders VS in lichte paniek. Van wie is die ghoul in het Witte Huis nu eigenlijk? En is Moskou
wel een Camarillastad?



Fijn dat licht, kan je goed zien dat iedereen binnen zit met deze kou.



Kent iemand het mopje over Prins Vuilmans al?



Bernadus Beernink gezien in Den Haag.



Bernadus Beernink gezien in Maastricht.
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Het laatste Woord
Koekeloeren vur kiepen an aier, twoar weer skon dees moand, bietje kauw, moar deh muh dun pret
nieh drukke nie. Witte gai al weg gai meej carnavol goi worre? En dees gevalle diej ut riool totaal
oitgewont daas sgjoi dees kost knoake, en niej zo'n bietje ok nie.
En diene kwoakerd komt ook naahr oohns stad, deh die gauw opsodemieterd meej zunne heel gevolg.
Pelisie overal doar zaik nie op aant warte. En deej vrouwke maria, die heek ok al nie meer gesien.
Moar bai dieje kroan woare ok aandre loi van oons, weh heeje die gesien dan?
K'm dees nacht wel effe weh knoake schoie bai ons phrins.
An al dieje lui die in ohns riool sjauwen kzei ut heulemal kitsbeu, dunne volgende diej denkt effe meej
ons iets vanne zunne route veilig aaf te sloan, kieper meej passant innen oebieletfe, vur heul lank.
Oh ken iemand iets oan dieje woagens doen bai de putten, voggens mai zijn dees pelisie.

Verliezer van de maand:
De onschuld van het kind dat in zijn woede om zich heen slaat.
Winnaar van de Maand:
Prins Valmans voor het presenteren van de Trionfboog.
Uitspraak uit het Elysium:
“Sorry dat ik u neerschoot.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Maar dat kun je toch niet doen!

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

