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Bezoeker seksbioscoop levensbedreigend gewond na val van trap,
traumaheli landt in Tilburg
Brabants Dagblad, 22 januari 2018
TILBURG – Een bezoeker van een seksbioscoop in Tilburg is maandagavond levensbedreigend
gewond geraakt. Dat gebeurde nadat hij door nog onbekende oorzaak van de trap viel. Een
andere bezoeker vond hem onderaan de trap en waarschuwde onmiddellijk de hulpdiensten.
Het incident deed zich voor bij Licorice Shop, een winkel die seksspeeltjes verkoopt en in een eigen
bioscoop seksfilms vertoont.
Nauwelijks aanspreekbaar
De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke om hulp te verlenen; de verwondingen van de man
zouden zeer ernstig zijn. Volgens ooggetuigen was hij nauwelijks aanspreekbaar, hij schreeuwde een
aantal maal “Het was de schaduw, het was de schaduw!”.
Een traumahelikopter landde in de omgeving van de Korvelseweg. Personeel van het traumateam
heeft meegeholpen het slachtoffer in de ambulance te krijgen.

De Prins
Anoniem ingestuurd
Den Prins is verdwenen, lang leve den Prins! Den Prins is als een bezetene op tournee, lang leve den
Prins! Vervallen wij dan zoo in historische tijden? Welken der Kindred herinnert zich de Opstand?
Edoch, ditmaal is Maurits niet den Prins, danwel zijn offerlam. ... Wie volgt?
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Tilburg moet uit onveilige top 10, vindt nieuwe burgemeester: 'Dat
kan alleen als inwoners helpen'
Uit Brabants Dagblad, 2 februari 2018
TILBURG - Tilburg moet zo snel mogelijk en structureel uit de top 10 van de meest onveilige
steden van Nederland. Dat zegt burgemeester Theofiel Waterings. En dit gaat volgens hem
lukken. Daarbij benadrukt hij dat het wel nodig is dat niet alleen politie, justitie en andere
overheidsinstanties meehelpen maar vooral ook de inwoners van de stad.
,,Ik roep alle inwoners op om verdachte situaties te blijven melden, dat maakt echt het verschil", aldus
de burgemeester. ,,Ook als het gaat om ondermijnende criminaliteit." Tilburg stond afgelopen twee
jaar 'stabiel' op nummer 6 in de misdaadmeter.
Waterings deed zijn oproep bij de presentatie van de jaarcijfers 2017. Daaruit blijkt dat de daling van
de criminaliteitscijfers over de langere termijn doorzet. Sterker nog, de tweede helft van 2017 was de
rustigste periode van alle voorgaande jaren.
Het aantal woninginbraken – 203 - is sterk aan het afnemen ten opzichte van 2016 (341) ,,Rust in het
criminele circuit geeft ook rust in de bovenwereld", verklaart Sam Spijekers, de nieuwe politie chef.
Geweld
Het aantal geweldsmisdrijven (mishandeling, bedreiging, openlijk geweld) is hetzelfde gebleven. ,,Wat
we nu zien, is dat de partijen in de onderwereld de koek hebben verdeeld en vooral bezig zijn hun
machtsbasis te vergrendelen,” zegt Spijekers
Waterings: ,,Maar daar blijven we op inzetten." Dit gebeurt onder meer door samenwerking met
huisartsen en ziekenhuizen, die anonieme gegevens verstrekken van vermoedelijke slachtoffers. Op
basis daarvan hopen politie en gemeente bijvoorbeeld hotspots in beeld te krijgen. “Want het mag nu
wel rustig zijn, maar één nieuwe partij en een tweede bendeoorlog is op komst,” aldus de
burgemeester.
Drugs
Heel opvallend waren de cijfers over Hard-drugs. In de laatste paar maanden zijn de meeste kleine
dealers uit het straatbeeld verdwenen. Ook de afzetmarkt voor verslavingsmiddelen is gekrompen.
Spijekers: ,,Wij vrezen dat de criminaliteit zich weer gaat richten op vermogensdelicten. Maar dankzij
de hulp van Scepter zullen we daar op tijd op kunnen inspringen.” De politiechef zegt dan ook erg te
waarderen dat Taskforce Scepter de politie in Tilburg is komen bijstaan.
Door de invoering van de vergunningplicht in de autobranche zijn inmiddels 24 bedrijven gestopt.
Afgelopen jaar zijn in Tilburg 140 hennepkwekerijen geruimd. Er werden 98 drugspanden tijdelijk
gesloten.
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Oudere Hanna Bat-Seimon
Deze persoonlijke biografie over een prominente persoon met oorsprong in ons Domein is
samengesteld op verzoek van Wladislaw, Prins van Krakau door mijzelf, Josephus Philohaemos,
Harpij te Krakau met medewerking en toestemming van de betrokkene, Oudere Hanna Taub BatSeimon, Primogen van Clan Tremere te Stalingrad, Socialistische Sovjetrepubliek Rusland en verdere
medewerking van Juda Rosenfeld Bar-Hanna, Ancilla van Clan Tremere en Ernst Stavros, Harpij te
Wenen.
Het doel van deze biografie is dat éénieder mag delen in onze bewondering voor de betrokkene,
Hanna Bat-Seimon, en haar inzet voor de Camarilla, opdat men, in de nasleep van het recente
sterfelijke conflict niet de waardevolle bijdragen zal vergeten die zij en allen van haar volk aan onze
samenleving doen en nu eens en voor altijd de geruchten dat Prins Wladislaw tijdens dat conflict zijn
Joodse onderdanen aan Berlijn heeft overgeleverd de wereld uit mogen zijn.
Noot: Op haar verzoek wordt de Oudere in deze tekst volgens de Russische traditie vernoemd met
haar voornaam. In Domeinen buiten Rusland zal men dit misschien als weinig respectvol opvatten,
maar mij is verzekerd dat dit geenszins het geval is.
Over haar jeugd als sterveling laat Hanna niet veel los behalve dat ze geboren werd in Wenen maar
de stad moest ontvluchten in de gesera die ontketend werd door Leopold I (mid-17 e eeuw). Ze vluchtte
naar Krakau en omdat ze kon lezen en schrijven werd een plaats voor haar gevonden als informele
archivaris en vertaler voor de geschriften van een aantal prominente plaatselijke Rabbijnen.
Het was in deze rol waar zij het oog trok van Seimon 'de Mamzer' Bar-Yishak. Zoals elke Tremere
Ancilla betaamt zocht Seimon een Dienaar die hem kon ondersteunen in zijn persoonlijk onderzoek.
Over haar tijd als Dienaar laat Hanna begrijpelijk niet veel los, behalve dat ze haar heer diende in de
rol die hij van haar verwachtte en dit goed genoeg deed om de Embrace te verdienen.
Over haar tijd als Fledgeling laat Hanna absoluut niets los, dus laat ons vooruitgaan naar het begin
van de 18e eeuw, nadat zij als vrijgelaten Neonate werd voorgesteld aan Prins Wladislaw. Volgens
onze Prins en de notities van mijn collegae was Hanna in eerste instantie geen opvallende Neonate,
behalve dat ze aanzienlijk strijdlustiger was dan indertijd van haar geslacht verwacht werd.
De eerste daad die haar in het oog van de Kindred van Krakau zette was haar handelen toen soldaten
van de Russische Tsaar de stad veroverden en een pack Sabbat Tzimisce in hun kielzog
meekwamen. Hanna leerde de taal van de soldaten en overtuigde één van de officieren om zijn
mannen samen met haar de Tzimisce aan te laten vallen en te verdrijven.
Tijdens de invasie van de Bonapartisten vocht Hanna samen met haar Sire tegen een Coterie Franse
Brujah Anarchs. Tenminste één daarvan heeft zich naar aanleiding van dit gevecht uit respect terug
gevoegd bij de Camarilla en is ten tijde van dit schrijven lid van het Camarilla Brujah Sovjet van
Stalingrad.
In 1789 kreeg Hanna voor haar daden van de Ouderen van Krakau en Polen erkenning als Ancilla.
Haar volgende grote daad was de missie voor Prins Wadislaw waarin zij met een aantal
Domeingenoten naar Wenen afreisde voor het sterfelijke Congres dat daar plaatsvond om de
verdeling van land na het verslaan van Napoleon Bonaparte te bespreken. Hoewel de Kindred die
hierin achter de schermen invloed op uitoefenden geen interesse hadden in een onafhankelijk Polen,
lukte het Hanna om de Ouderen van haar te overtuigen om de groep de zaak van Krakau te laten
bepleiten en zo werd Krakau als enige stad in Polen onafhankelijk van de sterfelijke keizerrijken van
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Europa.
In 1847 kreeg Hanna toestemming om een Childe te maken. Zij maakte Juda Rosenfeld Bar-Hanna,
die bij ons allen in Krakau bekend staat als de persoon die in 1934 het Sabbat ritueel om de draak
Smok Walewski uit de dood te laten herrijzen en Krakau plat te branden verhinderde en daardoor op
aanzienlijk jonge leeftijd als Ancilla erkend werd.
In 1896 vertrok Hanna uit ons Domein om sturing te gaan geven aan het Tremere Chantry in SintPetersburg, tegenwoordig Stalingrad. Tijdens de Revolutie een aantal jaren later koos zij de kant van
de Bolsjewieken en vergrootte zij haar invloed binnen het Rode Leger door zich te insinueren in hun
leiderschap, iets wat in Westerse legers, vanwege hun weigering vrouwelijke officieren in te zetten,
niet gelukt zou zijn.
En dit alles leidde tot haar daden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor zij binnen de hele
Camarilla bekend en gerespecteerd is.
Tijdens de oorlog die het hele Europese continent aan stukken scheurde en vele Kindred hun Haven,
Domein of zelfs hun onleven kostte, zette Hanna haar manschappen en haar aandacht op één taak:
Het voorkomen dat de sterfelijke soldaten bij hun activiteiten op dingen stuiten die ze niet mogen
weten en daarbij het redden en verzamelen van zo veel mogelijk Maskeradegevoelige materialen.
Maar dat aspect, hoewel bewonderenswaardig, is niet waar zij de dankbaarheid van de Camarilla voor
heeft. Wat ons allen dankbaar maakt is dat Hanna, geheel tegen de verwachtingen die de stereotypen
over haar Clan oproepen in, nu in 1978 een aantal jaren met haar tweede Childe, Sacha, Europa
doorreist om aan leden van de Camarilla die in de oorlog ontheemd zijn hun gevonden eigendommen
terug te geven. Menig Oudere en Ancilla en zelfs Neonate heeft de terugkeer van persoonlijke
dagboeken, belangrijke documenten en teksten met sentimentele waarde te danken aan Hanna Taub
Bat-Seimon, En het is dan ook niet vreemd dat de Ouderen sinds een jaar Hanna als één van hen
rekenen.
Addendum: Sinds haar terugkeer naar Stalingrad kort na het verspreiden van de originele versie van
dit document heeft Hanna Bat-Seimon haar sterfelijke familienaam achter zich gelaten. Haar
Prestatiebenoeming binnen de Camarilla is nu dus als volgt:
Hanna Bat-Seimon,
Kind van Seimon de Mamzer,
Kind van Yishak,
Kind van Laban,
Kind van Annalucia van Capua,
Kind van Abetorius,
Kind van Meerlinda,
Van de lijn van Tremere
Ervaren, Wijs, Geleerd en Vereerd Oudere,
Betrouwbaar in bescherming van de Maskerade,
Behulpzaam in het terugvinden van verloren kennis,
Invloedrijk, Gewaardeerd en Beroemd door bewezen diensten.

03 februari 2018

pagina 5/7

Mysterieuze knal omgeving Eindhoven: onweer of toch iets anders?
EINDHOVEN - ‘De grond trilde ervan’, ‘Een heftig luide knal’ en ‘Ik was letterlijk even verblind'.
Zomaar wat reacties van mensen uit Eindhoven, Helmond, Geldrop, Veldhoven en Waalre die
donderdagavond werden opgeschrikt door een enorme knal en licht. Onweer of toch iets
anders?
De knal was rond zeven uur ’s avonds te horen. Veel mensen hebben ook een blauwachtige lichtflits
gezien. Omdat het op zoveel plekken merkbaar was en het maar om één knal ging, twijfelden veel
mensen of het wel ‘gewoon onweer’ was.
Toch denkt weerman Reinout van den Born van wel. “Ik zie dat er rond die tijd veel buien boven
Eindhoven hingen. En dan is voor mij één plus één is twee.” Hij legt uit dat het in de winter heel
normaal is om maar één zo’n enorme knal en lichtflits te hebben.
Positief geladen
“In de winter is bliksem vaak positief geladen. Dat is minstens tien zo sterk als bliksem die negatief
geladen zijn”, vertelt hij. “Dan krijg je een hele felle, witte straal die op een enorme afstand te zien is.
Ook kan zo’n bliksem enorme schade aanrichten. En er hoort een waanzinnige knal bij.”
In Luykgestel zijn rond dezelfde tijd ook twee knallen of schoten gehoord. Het is niet duidelijk wat dit
precies was, maar de politie geeft aan niet van onweer uit te gaan. “Niemand die wij hebben
gesproken, spreekt hiervan. Voor ons staat vast dat er iets is voorgevallen”, meldt een woordvoerder.
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Wat ons ter ore kwam


Jozef Croy van Aerschot is geen vampier, maar een geest. Hij is een risico voor de 1e.



Er komt wederom een Archon naar Tilburg om erop toe te zien dat er geen grootprins of groot
Brabant ontstaat. Hij volgt dezelfde route langs andere steden als Jozef Croy van Aarschot na
zijn bezoek aan Tilburg.



Je mag een prins alleen afzetten met unanieme steun van de primogenraad en het uitgeven
van acht permanente status.



Wie heeft domein Vossenberg 2, en wie Vossenberg Oost? Dat is hetzelfde gebied!



En wie heeft de Lasombra de HELE KORVEL als jachtgebied toegekend?



Daar wonen zo’n 12.000 mensen. Das veul voor een verrader om op te mogen jagen. Mag
hopen dat hij daar hele interessante dingen voor terug heeft gegeven.



Tip voor de nieuwe prins: koop een kaart voordat je een domein/jachtgebied uitgeeft.



De grote 'ik ben deze keer op het Elysium aanwezig dus ik ben nu Prins' stoelendans is
begonnen!



Leden van Clan Gangrel zouden een adoptieprocedure zijn begonnen.



Waarom is er eigenlijk niet echt iemand op zoek naar de Vries en Valmans?



Russisch is het nieuwe Engels.



Lastig, als nieuwe Prins. Hou je je functies hetzelfde, ook als ze niet functioneren?



Menckhoff leeft nog! Zijn fabriek blijft onnatuurlijk veel orders binnen slepen.
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Het laatste Woord
Februuwaarie: ik vèèn dè de schônste mònd vent jaor. Dan kunde wir lèkker fiste, meej Karneval.
Jannuuwaarie is mar ene saaje mònd . Dun twidde mònd is beetur. En dun opstoet meej den
hèrmenie en dansmeriekes. Iederen aovend meej un verschillent mombakkus en gin mins diej ut raor
vint om een klauw te vuule. Ge mot alénus uitkèèku veur minse mee te veul alkol.
Verliezer van de maand:
Hij die tweehonderd jaar heeft gewacht op een Domein om binnen een paar weken kwijt te raken.
Winnaar van de Maand:
Van Soest en Schuddebeurs. Zij zorgen voor een stabiel domein.
Uitspraak uit het Elysium:
Welke taal is dat?
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Hoezo je voelde een rilling?

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

