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De gewelddadige jaarwisseling
in de wijk Hoge Vucht in Breda
heeft tot op heden niet geleid
tot aanhoudingen, op vier man-
nen na die zich in de nieuw-
jaarsnacht niet konden legiti-
meren, maar vrij snel erna weer
zijn vrijgelaten.

Palko Peeters 
Breda

Acht agenten en drie ME’ers heb-
ben aangifte gedaan van bedrei-
ging en poging tot zware mishan-
deling, meldt politiewoordvoerder
Willem van Hooijdonk. 
Direct na de ernstige ongere-

geldheden is een rechercheteam
geformeerd: ,,We zijn nog volop
met het onderzoek bezig. Daarbij
worden ook camerabeelden uitge-
plozen. Er zit een aantal dingen in
de pijplijn, meer kan ik daar niet
over zeggen. We laten ons niet in
de kaart kijken.” Van Hooijdonk
verwacht na de carnaval met een
‘update’ te kunnen komen. 
Toen politie-eenheden die ou-

dejaarsavond op meldingen van
wijkbewoners afkwamen ging het
flink mis. Jongeren stonden klaar
om de politie te belagen met zware
vuurwerkpijlen en vuurwerk-
bommen. De situatie was zo be-
dreigend dat de agenten de wijk

verlieten, waarna de Mobiele Een-
heid is ingezet. Volgens de politie
was sprake van een ‘gerichte aan-
slag’, waarbij zware vuurpijlen af-
ketsten op de vooruit van politie-
voertuigen. 
Een groep jongeren richtte ook

vernielingen aan in bushokjes, ter-
wijl drie mobiele camerasystemen
werden omgegooid en vernield.
Alles bij mekaar is sprake van een
schadepost van rond de twee ton.
De gemeente wil die kosten op de
daders verhalen. Zeven agenten
deden op 10 januari aangifte, dat
zijn nu elf aangiftes geworden.
Van Hooijdonk: ,,We gaan ervan
uit dat het daarbij blijft.” 

Geweld jaarwisseling in Breda:
rechercheteam onderzoekt verder

De Kletsmajoor, horecazaak op
Fort Sabina bij Heijningen, opent
op 1 maart na een ingrijpende
opknapbeurt de deuren. ,,Voor
mij geen carnaval. We moeten
nog even vol knallen om alles op
tijd af te krijgen”, zegt Marelle
Dekkers.

Heijningen

,,Het werd tijd dat we gingen mo-
derniseren. Niet dat er veel aan
mankeerde, maar  nu er veel aan het
fort gaat gebeuren, kunnen wij na-
tuurlijk niet achterblijven”, zegt ze.
Tot groot genoegen van Dekkers
kwamen de oorspronkelijke bruine
stenen van het voormalige verdedi-

gingswerk tevoorschijn, inclusief
de knipvoegen. ,,Dat zorgt voor een
prachtige oude uitstraling. Ook in
de huisstijl zie je met de kleuren
okergeel, roodbruin en grijs straks
meer van Fort Sabina terug.”
De voormalige lunchroom gaat

verder als brasserie. ,,We gaan wer-
ken met een uitgebreidere menu-
kaart, die we regelmatig wijzigen.”
De Kletsmajoor mikt op bezoe-

kers van het fort en op bruiloften en
partijen, bedrijfsuitjes en vergade-
ringen. ,,Het loopt goed, anders wa-
ren we niet aan deze verbouwing
begonnen. Deze locatie is uniek.”
Deze horecazaak past bij de ambitie
van stichting Fort Sabina.nl, de ge-
meente Moerdijk en de provincie.

De Kletsmajoor heeft
binnenkort weer praatjes

Gebiedsverbod in centrum 

‘Knokkers
zijn niet
welkom’
Na een knokpartij de stad niet
meer in mogen. De vier vech-
tersbazen van afgelopen week-
end zijn met carnaval niet wel-
kom in de Roosendaalse binnen-
stad.

Floyd Aanen
Roosendaal

Burgemeester Han van Midden
heeft nu de daad bij het woord ge-
voegd. De vier mannen (22, 24, 28
en 38 jaar) die afgelopen weekend
werden aangehouden na een vecht-
partij bij het Emile van Loonpark
hebben een gebiedsverbod gekre-
gen. Zij mogen gedurende twee
weken niet in het centrum komen.
,,Voor mensen die een gezellige uit-
gaansavond verstieren, is er geen
plaats in het centrum van onze
stad.”

Politie
De gemeente laat weten dat als
deze mannen weer in de stad ko-
men de politie ze oppakt. Goed
nieuws, vindt Corné Oosterbos. Hij
is voorzitter van de Roosendaalse
afdeling van Koninklijke Horeca
Nederland (KHN). Voor hem is het
een goede aanzet, maar nog niet de
oplossing. ,,Het moet aangevuld
worden met een collectieve horeca-
ontzegging. Dan heb je het hele-
maal dichtgetimmerd.”

Daarover gaat de burgemeester
na de carnaval in gesprek. ,,Samen
met de horecaondernemers, politie
en  veiligheidspartners gaan we
nieuwe afspraken maken over vei-
ligheid tijdens het uitgaan voor de
komende jaren”, zegt Van Midden
desgevraagd.
Carlo Dielemans van De Brug Se-

curity, probeert al vechtersbazen te
weren in de cafés op de Markt waar
hij beveiligers aanlevert. ,,Als je je
bij een café in de stad misdraagt
dan kom je een ander café ook niet
meer in waar wij aan de deur
staan.”

Geen paniek
,,We moeten een vuist maken met
z’n allen”, vult Oosterbos van KHN
aan. Carnaval is voor Oosterbos
geen reden om in paniek te raken.
,,Wij gaan niet uit angst handelen.
Ik maak mij niet zoveel zorgen. Ie-
dereen is in een feeststemming en
zo’n grote groep net als afgelopen
weekend gaat op in de massa.”  
De politie is tijdens carnaval zeer

alert op verstoringen van de open-
bare orde. ,,Tijdens de carnavalspe-
riode is er behoorlijk wat blauw op
straat”, meldt de gemeente Roo-
sendaal.
Afgelopen weekend was het weer

raak in het uitgaanscentrum van
Roosendaal. De 22-jarige man
wilde vermoedelijk op de Markt
een fiets in het uitgaanspubliek
gooien. De politie wilde hem daar-
voor aanhouden. De man vluchtte
richting het Emile van Loonpark.
Zo’n dertig omstanders bemoeiden
zich met de aanhouding van deze
vluchtende man. Er werd peppers-
pray en een wapenstok gebruikt.
De 28-jarige man sloeg een agent in
het gezicht en de 24-jarige had een
vleesmes op zak. 

Tijdens de
carnavalsperiode 
is er behoorlijk wat
blauw op straat
– Gemeente Roosendaal

Al een paar honderd jaar zijn al-
lerlei heiligen en zaligen thuis in
de Wouwse Lambertuskerk,
maar nu zijn vijf van hen toch
voor een tijdje vertrokken: naar
een grote kunstexpo in Pader-
born in Duitsland.

Florence Imandt
Wouw

Het gaat om houten beelden van
de heilige Martinus en  Gerardus,
de deugden Amor Divinus (god-
delijke liefde) en  Fides (geloof) en
een beeld van de Italiaanse kardi-
naal Bona. Het vijftal werd onlangs
opgehaald door kunstexperts van
het aartsbisschoppelijk museum
in Paderborn. De museumexperts
poetsen de beelden helemaal op
en dan kunnen ze vanaf 29 mei
meedoen aan de tentoonstelling
‘Peter Paul Rubens en de Barok in
het noorden’ met schilderijen van
de grote Vlaamse meester uit de
16e- en 17e eeuw.  ,,Ze kwamen vo-
rig jaar bij ons terecht”, zegt Wim
Brooijmans van het Wouwse pa-
rochiebestuur,  ,,vanwege twee

beelden die Ludovicus Willem-
sens heeft gemaakt, een Ant-
werpse beeldhouwer die van 1690
tot 1699 ook in Paderborn werkte.
Hij wordt gezien als een kunste-
naar die de Barok naar Paderborn
heeft gebracht.”
De Duitsers waren zó verrukt van
de beelden, zegt Brooijmans, dat
ze er vijf in plaats van twee mee-
namen. ,,Ik zei voor de grap ‘neem
ze alle 32 maar mee’. Als ze dan al-
lemaal een opknapbeurt zouden
krijgen...” 
De restaurateurs halen onder

meer de waslaag eraf om bij de
oorspronkelijke eikenhouten
kleur te komen. Als de beelden na
de expositie terug gaan naar hier,
brengen ze opnieuw een bescher-
mende waslaag aan. Het bijzon-
dere aan de beelden is niet alleen
de kunsthistorische waarde. Voor
Wouwenaren hebben ze ook een
emotionele waarde omdat ze in de
Tweede Wereldoorlog bij toeval
aan vernieling zijn ontkomen. 
Brooijmans: ,,In 1944 zijn de 32

beelden uit het koorgestoelte ge-
haald en onder de grond onder

stro verstopt om ze te beschermen
tegen eventuele plannen van de
Duitsers om de kerk op te blazen.
Door die actie zijn de beelden ge-
red toen de kerk inderdaad ver-
woest werd.” Voor Brooijmans
was het ‘interessant en opwin-
dend’ om die geschiedenis te ver-
tellen tijdens een persconferentie
rond de expo, waar zelfs de Duitse
televisie bij aanwezig was. ,,Hun
kerk in Paderborn werd vernield
door Britse bommen, onze kerk
door de Duitsers.” ,,En nu, 75 jaar
later, worden onze geredde Neder-
landse beelden tentoongesteld in
Duitsland. Dat is een mooie vre-
desgedachte, vind ik. En natuurlijk
is het voor de uitstraling van de
Lambertuskerk ook prachtig dat
onze beelden tijdens zo’n belang-
rijke expositie te zien zijn. Ja, ik
ben er heel trots op.” De Wouwse
beelden zijn tot 25 oktober te zien
tijdens de tentoonstelling  ‘Peter
Paul Rubens en de Barok in het
noorden’ in Paderborn en keren in
november terug op het oude ver-
trouwde nest, gerestaureerd en
wel. 

Wouwse 
heiligen op 
reis naar Duitsland

▲ Engelen met het hoofd
van de heilige Martinus,
één van de Wouwse beel-
den die nu in Paderborn
zijn. FOTO WIM BROOIJMANS


