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-voor onmiddellijke verspreiding in Camarilla Domeinen-

Informatiedocument oktober
Geachte Camarilla leden,
Vorige maand berichtte ik U over de strijd tegen de Sabbat die grotendeels fini is.
Wat thans definitief duidelijk is geworden, is dat het Domein Tilburg de Aartsbisschop
Mecri van Antwerpen heeft vernietigd. Het effect van deze actie is enorm. Het
Domein Brussel bedankt alle Domeinen, Domein Tilburg in het bijzonder, uitgebreid.
Wij hebben het kerkhof waar hij is vernietigd onderzocht, niet alleen visueel
uiteraard, en geen enkel spoor van hem kunnen vinden. Hij is niet meer gezien en
diverse Sabbat packs zoeken thans hun eigen weg. Dit maakt deze slag een groots
succes.
De restanten van de Sabbat in Antwerpen zullen opgeruimd worden door Domein
Brussel zelf, wij hebben nochtans geen hulp meer nodig van andere Domeinen. Wij
hopen U over enkele maanden te verwelkomen op het Elysium van Antwerpen.
Daarnaast wil ik nog een waarschuwing geven: de Sabbat
hitman Vasco Trevejo is nog steeds op vrije voeten. De Prins
van Brussel, Bérénice Waegenaer, roept een Bloedjacht op
deze Lasombra uit. Hiernaast is een duidelijke foto. Hij reist met
dierlijke metgezellen, en heeft een lange houten stok, met ijzer
versierd, als wapen. Gezien zijn eeuwenlange vete met de
Nosferatu Primogen van 's 's-Hertogenbosch, is het mogelijk dat
hij zich die richting op begeeft. In dat geval zal hij niet alleen
zijn.
Namens mij ook persoonlijk bedankt voor jullie inzet de
afgelopen maanden. Als Antwerpen definitief Sabbat vrij is,
zullen wij eventueel hulp vragen om de volgende stad te
bevrijden: Leuven/Louvain.
Hoogachtend,
Herman Bracke
T: 0032HERBRACKE
Coördinator
Brussel
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MEDEDELING SCOURGE OFFICE

Gezoch:
Vèf nie ùit elkaah te hâhwe lafbekke die mèn te graze hebbe genaume.
Blijkbaah kenne jullie de reigels nie zau goed. De kaumende jare gaat ik elke nach
elk bot in jullie rotte karkas breike. Heilemaal volges de reigels om ut nog ff goed
dùidelijk te make hoe ut zit.
As r iemand is die deize raude pùinhaup weâh tot een mautor ken make, je mag ut
wrak kaume ophale.
Greetz,
Eddie
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Recept Chocolade-Ricotta Pierogi met Rode Fruit Saus
Hoi, welkom bij de nieuwe rubriek Food met Fred (of Koken met Kine?). Mijn kine
vrienden gaven me dit recept en tja, het is echt een klassieker! Veel eetplezier (de
gelukkigen onder ons)
Ingredienten:
Voor de zoete RIcotta
Ricotta
Suiker
Vanille
Voor de Chocolade Ganache
Pure chocolade in stukken (200 gram)
Slagroom (200 gram)
Voor de Rode Fruit saus
Rode bessen (50 gram)
Frambozen (150 gram)
Suiker (naar smaak)
Voor de Pierogi
Bloem (240 gram)
Zout (½ tl)
Ei (1 grote)
Zure room (120 gram)
Zachte boter (60 gram)
Spuitzakken
Ruime pan met kokend water

De zoete ricotta is het makkelijkst. Neem de
ricotta en roer er langzaam de suiker er doorheen
naar inzicht. Proef af en toe. De ricotta moet niet
te zoet worden.
Naar inzicht vanille toevoegen.
Warm voor de chocolade ganache eerst de
slagroom op in een pannetje. Voeg dan langzaam
de chocolade toe. Blijf roeren totdat de chocolade
smelt en samengaat met de slagroom. Laat het
dan afkoelen.
De pierogi maak je door de ingrediënten bi jelkaar
te doen en samen te kneden tot een egale deeg.
Het blijft plakkerig, dus maak je geen zorgen.
Laat ‘m dan een half uurtje rusten.
De rode saus maak je door de rode bessen en
frambozen samen te blenden of je kunt de boel
samen opwarmen. Voeg suiker toe naar inzicht,
maar laat het een beetje zurig blijven.
De de chocolade ganache en de ricotta samen in
een spuitzak – of apart als je dat makkelijker
vindt.
Rol de pierogi deeg uit tot ongeveer 4 mm en snij
er dan rondjes uit met een glas of een vormpje.
Spuit op de rondjes een bolletje ganache en een
bolletje ricotta en vouw dan het deeg dicht zodat
je een zakje hebt. Zorg ervoor dat de boel goed
dicht zit!
Wanneer je dat hebt gedaan, zet een pan op met
kokend water. Kook dan de pierogi totdat ze gaan
drijven.
Serveer de pierogi op een bordje en giet er dan
de rode fruit saus overheen. En tadaa, een lekker
rood snackje!
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Uit het Brabants Dagblad van 20 oktober

“Het gevaar komt niet van links, ook niet van rechts, het leeft onder
onze voeten!”
Door Sjors Dekker – Brabants Dagblad.
Omringd door beveiligers treffen we de
leider van politieke partij LST, de heer
Hans Smulders in een café ergens in
Tilburg. De afspraak werd pas op het
allerlaatste bevestigd, ik ben gefouilleerd
en door een hond besnuffeld. Mijn
paspoort en perskaart heb ik aan een
van de beveiligers moeten afstaan.
De immer charismatische heer Smulders
lijkt een paar weken na zijn ontsnapping vastberaden en strijdbaar. “Het is
bespottelijk dat de politie nog steeds geen arrestaties heeft verricht. Het is heel
duidelijk wie er achter mijn ontvoering zit. Wat mij is overkomen hoort thuis in landen
in Midden-Amerika, niet in ons Tilburg.
Mijn tegenstanders hebben in het riool een geheime ruimte gebruikt om mij
gevangen te houden. Daar moeten mensen van geweten hebben, het is duidelijk dat
dit complot vele betrokkenen heeft. En ik zal niet rusten tot iedereen die er ook maar
iets mee te maken heeft gehad achter de tralies zit.
Er zijn mensen die me proberen zwart te maken te stellen dat ik een angst-psychose
heb gehad, maar ik weet wat ik gezien heb. In de riolen leeft een monster, een
mismaakt gedrocht. Deze dreiging moet worden gestopt en alle geheime ruimtes
zullen worden gevonden en opgeruimd. Het gevaar komt niet van links, ook niet van
rechts, het leeft onder onze voeten!”
Terwijl ik met de Smulders over de zaak spreek is hij duidelijk en scherp als altijd, hij
geeft geen enkele aanleiding te twijfelen aan zijn uitspraken. Dat is in het verleden
wel eens anders geweest. Een politiek geschil mag nooit anders dan via de stembus
worden uitgevochten. Zodra de politie de dader(s) gevonden heeft, zal duidelijk
worden wie of wat de heer Smulders gezien heeft.
Wanneer het interview is afgelopen krijg ik mijn papieren terug en het verzoek om
nog een kwartier in het café te blijven terwijl de heer Smulders met zijn aanhang het
pand via een achterdeur verlaat.
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Groot interview met Tibor Lejeune, Sabbat-vluchteling en Camarilla loyalist
1) Je bent nu al weer een tijdje in Tilburg, voel je je thuis?
Ik ben nog nie gans op men gemak, maar ik merk da ik me wel steeds gemakkelijker
voel. Mijn moeder zei vroegur, thuis is waar ge oe goe voelt en ik voel me hier goe.
2) Door je in te zetten voor de Camarilla heb je Status gekregen, is dat loon
naar werken of had je het ook prima gevonden om niet beloond te worden?
Ik heb da nie gedaan vur de beloning, maar ik waardeer de erkenning.
3) Als Tilburg dat zou vragen, zou je dan weer naar Antwerpen gaan om te
vechten?
Als de Prins mij vraagt te vechte dan sta iek klaar eh.
4) Waarom wilde je een onderdeel van de Camarilla worden en heb je dat ook
gevonden?
Der was hier unne damuh, alweer een tijdje teruug. Ik geloof da zij een Tremere was
en ik had een kortstondig onderhoud met haar. Zij begreep dat het beest in ons op
de loer ligt en da ge moe waken dat ie u nie overneemt. Da is en blehft munne
motivatie. Of ik da gevonduh heb.. ik weet niet of ge die rust ooit kunt vinde.
5) Ben je niet bang voor represailles?
Mah jonguh.. dur staat unne doodstraf op munne bol, mijnne sire staat er daarnaast
om bekend verschrikkelijk bruut te zijn. Elke dag he manneke.. elke dag.
6) Denk je dat iedereen in het Domein je nu als volwaardig lid van de Camarilla
accepteert?
Neeje, natuurlijk niet en da is aan eenieder om zelf te bepalen. Ik ben een opuh
persoon en ik verwacht van eenieder dazelfde. Das waarom ik het huidig hoofd der
Harpijen enorm waardeer.Nieks gin spellukkes, maar gewoon duidelijk.
7) De Prins drijft de Anarchs in het nauw, vind je dat gerechtvaardigd?
Das nogal unne politieke vraag, ik zal u antwoorduh meh uun politiek antwoord. Gin
Communtaar
8) Hoe zie je toekomst van het Domein Tilburg?
Das moeilijk.. ik ben hier gans net een jaar.. ik zie vooral groej opties, maar de
ligging is nogal un uitdaging. Ge zet zowat het front tegen de Sabbat en ik begrijp dat
in de omliggende steden ook nogal wa rumoer is. Tilburg zal zich moete bewijzuh en
ik wil me daar hard voor makuh.
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9) Zie je nog een bepaalde rol voor jezelf weggelegd in Tilburg?
Rolluh zijn er zat, ik denk dat ik kan helpen rapalje te weren, ik ben zeer inquisitief en
kan bij mogelijke onderzoeken assisteren. De vraag ies meer, welke rol ziet Tilburg
voor mij?
10) Heb je nog meer ambities?
Gans eerlijk, ik zou graag eens deelnemen aan de Primogenraad, daar worden
immers de moeilijke afwegingen gemaakt.
11) Is er iets dat je over jezelf kwijt wil dat de andere ingezetenen van Domein
Tilburg wellicht nog niet weten?
Als ge iets wilt weten, hoeft ge ut enkel te vragen. Specifiek iets wah men nie weet?
Ik denk dak alles al eens gezegd heb.
12)Als laatste een wellicht vreemde vraag. Zie je naast de verschillen ook
overeenkomsten tussen je leven bij de Sabbat en je leven bij de Camarilla?"
Die zijn er wel.. ik dank da in beginsel wij allen een dorst hebben.. nie alleen naar
bloed, maar ook naar status. Ik doel dan nie enkel op de waarderingen in het boek
van het hoofd der Harpijen, maar we willen allemaal op 1 of andere manier succesvol
zijn. Enkel in den aanpak zijn de Camarilla en de Sabat anders.
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Wat ons ter ore kwam


Veel lof en ongeloof vanuit andere domeinen over 'de Tilburgse actie' van
vorige maand.



Idee Groot-domein misschien mislukt in Zuid-Nederland, maar wekt wel
interesse in andere landen.



Eindhoven weer begonnen met Elysia. Ondanks het ontbreken van een Prins.



Grote paniek in domein Amsterdam! Clan Nosferatu krijgt misschien een
andere whip voor het eerst in 64 jaar!



Beginnen jullie ook zo’n trek te krijgen?



Brussel roept andere domeinen voor ideeën en mankracht met betrekking tot
Antwerpen



Van Cromvoirt verbolgen over triomf Domein Tilburg.
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Het Parool
Ja, jullie zijn lekker zeg. Jullie waren zeker uitgespeeld in Antwerpen en dachten:
nou, we voelen ons nog lekker opgefokt, laten we onze energie even botvieren op de
vrijstaat Tilburg Noord. Maarja, Camarilla hé?
Gelukkig blijken veel van jullie ‘eliten’ geheimpjes in jullie doodskist te hebben liggen
want ik denk dat ik eens ga graven.
Ik heb het dilemma aan mijn inwoners voorgelegd. Zij spreken vanavond voor
zichzelf.
Slachtoffer van de Maand:
Baron, Bisschop, Aartsrivaal, Tilburg komt voor je allemaal
Opportunist van de Maand:
Prins Van Soest die zowel aan het front als in het Elysium duidelijk laat zien te weten
hoe hete soep moet worden opgediend.
Wat men had willen zeggen in het Elysium:
Dat is niet hoe het statussysteem werkt.
Wat je niet moet zeggen deze avond:
...Waarom Tilburg eigenlijk?

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

