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Domein Almere
De census van 2018 is achter de rug. In heel Nederland hebben alle steden meer inwoners
gekregen ten opzichte van 2014. Dit is natuurlijk goed nieuws voor Kindred. Vooral de
opmars van Almere is opmerkelijk. In 2014 waren ze nog de 8ste grootste stad van
Nederland, in de afgelopen 4 jaar hebben ze Groningen ingehaald. Ze lopen nu 12.000
inwoners achter op nummer 6, het welbekende Tilburg. De verwachting is dat ze Tilburg in
de volgende 10 jaar inhalen, en Eindhoven zeker deze eeuw nog.
Omdat de eerste huizen van Almere pas in 1976 gebouwd zijn, heeft het geen historie van
betekenis en zijn er weinig Elders en Ancillae. Ook gezien het groeiend aantal inwoners is
het een walhalla voor Neonates. Architectuur en cultuur staan op een hoog niveau, het is
dan ook geen wonder dat Toreador er graag verblijven.
Een bijzonder project van de Toreador Primogen is het kasteel van Almere. Stanley van
Oosterom wilde graag op stand wonen, net als oudere Kindred. In 2001 is de bouw gestart,
helaas kreeg hij de financiering niet rond, waardoor het niet afgerond is. Hij geeft de schuld
aan Ventrue Primogen Ulrike van Nimwegen, die ontkent echter. Een vete begon tussen de
twee totdat de Malkavian Prins, Stijn-Jan de Goede, het zat was en het als Domein claimde.
Het staat al jaren leeg, tot afgrijzen van de Toreador. Stijn-Jan vind een ruïne echter een
aanwinst voor het Domein. Hieronder staat een foto, oordeel zelf maar. Toen de Toreador
een andere locatie op het oog had, was de Gangrel Primogen hem voor. Hij legde er een
'groene kathedraal' aan door bomen te planten.

Sommige Kindred hanteren als stelregel dat er 10.000 inwoners moeten zijn voor elke
Kindred. In Tilburg is er dit jaar plek voor 22 Kindred, 1 meer dan in 2014. Als je echter meer
mensen voor jezelf wilt, dan is een nieuw Domein als Almere een uitkomst. Over een eeuw
zal het naar verwachting de 4de grootste stad van Nederland zijn.
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Grote steden willen met Antwerpen drugscriminelen aanpakken
Containers in de haven van Antwerpen ANP
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen samenwerken met de
Belgische stad Antwerpen om de drugscriminaliteit aan te pakken. In een
gezamenlijke brief stellen de burgemeesters Neksema, Aboutabel, Krakke en
Van Zunen dat de ondermijning door drugshandel een kritisch punt nadert.
Antwerpen kampt vanwege zijn haven net als Rotterdam met grootschalige smokkel
van harddrugs. Samen met Antwerpen willen de steden de hele keten van
drugscriminaliteit in kaart brengen. De burgemeesters zeggen verder dat de
capaciteit om criminele netwerken bloot te leggen en aan te pakken beperkt is en dat
baart hen zorgen.
In een gezamenlijke brief aan minister Grappenhuis van Justitie en Veiligheid stellen
de vier grote steden vraagtekens bij de beschikbare budgetten en wetgeving om de
problemen aan te pakken.
Onvoldoende
Het nieuwe fonds dat het kabinet vrijdag aankondigde om ondermijning tegen te
gaan is noodzakelijk, maar niet voldoende, schrijft burgemeester Neksema. "Kijkend
naar onze grootstedelijke problematiek denken we dat er meer nodig is. Het is de
vraag of de wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om effectieve barrières op te
werpen tegen de ondermijnende effecten van de drugsmarkt."
Wel zeggen de burgemeesters dat ze "zeer verheugd" zijn voor de aandacht van het
grote probleem van de groeiende drugseconomie en dat ze de inzet vol overtuiging
steunen. "We hopen samen met u in gesprek te kunnen gaan om samen tot een
effectief offensief te komen."
In andere steden is er al met veel interesse gereageerd op het
samenwerkingsverband. De gemeentes Maastricht, Venlo en Tilburg hebben ook al
interesse getoond om onderdeel te worden van dit initiatief. “Je ziet dat als de grote
steden hun aanpak verbeteren, de criminelen naar kleinere randsteden zoals de
onze vertrekken,” Aldus burgemeester Waterings van Tilburg, “De groei van misdaad
in Nederland kan alleen tegengehouden worden door het door heel Nederland aan te
pakken.”
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Dag mensen van domein Tilburg. Ik heb weer eens wat foto’s geschoten met mijn
fotoclubje. Een tweetal foto’s die een goed beeld geven van Tilburg by Night.
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Wat ons ter ore kwam


Als Neonate heb je niks in te brengen, kijk nou eens naar Antwerpen! Alles
wordt weer gewoon zoals het was.



Eindelijk weer een nacht normaal kunnen voeden, zonder Honger die na een
uur al weer terugkomt.



Deal uit den Oost duurt tot eind januari, maar wel resultaat zichtbaar tegen
McRonalds.



Na opmerkelijk politiek spel annexeert Domein Rotterdam Domein Hoek van
Holland.



Justicar Office ingeschakeld door Geiselbrecht Zeezicht, voormalig prins Hoek
van Holland.



Camarilla maakt zich weer zorgen over aankomst van 'man uit Spanje die 's
nachts actief is en dienaren bij zich heeft'. Is Spanje geen Lasombra gebied?



Waar gehakt wordt vallen spaanders. Een ten dode opgeschreven Sire
verdoemt ook de kinderen.



Oud-seneschal Lodewijk Schuddebeurs met lof onthaalt in Oorlogsraad WestVlaanderen.



Camarilla-domeinen België zweren vanaf nu alle onrust in hun domeinen met
man en macht te bedwingen. Zware straffen voor Kine en Kindred die te ver
gaan.
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Het Parool
Domein Haarlem, Domein Enschede, Domein Maastricht en Domein Dordrecht.
Allemaal Nederlandse Domeinen met een Nosferatu als Prins. Wat ik van deze
Prinsen heb geleerd de afgelopen maand is dat echt iedereen Prins kan worden. Een
goede voorbereiding is het halve werk.
Slachtoffer van de Maand:
Maurits Jansen, zoveel kinderen maar toch alleen, ik hoop dat hij hard kan rennen.
Opportunist van de Maand:
Illegale Kindred die zonder check Camarilla lid zijn geworden.
Wat men had willen zeggen in het Elysium:
Wie heeft Prins van Soest proberen te staken via z'n anus?
Wat je niet moet zeggen deze avond:
Als we nu blijven zitten waait het vast over.

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

