
 c  Voor duizenden euro’s aan gereedschap gestolen

Inbrekers slaan toe op 
Kasteelweide in Wouw 

Coen Hagenaars
Wouw

De inbraak werd gisterochtend 
ontdekt door archeoloog Marco 
Vermunt, die toevallig nog wat 
spullen daar moest ophalen, zegt 
René Hermans van de stichting. 
,,Eerst is geprobeerd de deur te for-
ceren. Daar zitten twee sloten op. 
De ene is opengebroken, de ander 
is niet gelukt. Toen zijn ze via het 

zijraam alsnog binnen gekomen.”
Aan de zijkant van de container 

zit een venster, maar dat is afge-
dekt met een metalen plaat. Her-
mans: ,,Die is met geweld openge-
wrongen en het raam erachter is 
aan diggelen geslagen.” 

De inbrekers gingen er vervol-
gens vandoor met onder andere 
een aggregaat, een bosmaaier, een 
slijptol, een pomp en ander ge-
reedschap. Volgens Hermans een 
schadepost van zeker 2000 euro. 
,,Ze hebben vooral het dure spul 
gepakt, de schoppen en de kruiwa-
gens hebben ze laten staan.” Extra 
zuur, omdat het ook nog eens om 
het eigen gereedschap van de vrij-
willigers van de Stichting Kasteel 
van Wouw gaat. Hermans: ,,En we 
hebben als stichting geen geld om 
alles nieuw te kopen.” 

De Stichting Kasteel van Wouw 

maakt zich al jaren hard voor het 
terug zichtbaar maken van het kas-
teel dat ooit aan de Waterstraat, net 
buiten het dorp, heeft gestaan. Dit 
jaar werken vrijwilligers hard 
om de slotgracht na 400 jaar terug 
te laten keren. De vrijwilligers 
slaan al sinds 2015 hun spullen op 
in een container op de kasteel-
weide. De naastgelegen container 
van Bartels Grondwerken is onge-
moeid gelaten. 

Aangifte
Hoop op het terugvinden van die 
spullen heeft Hermans niet. ,,We 
hebben aangifte gedaan, maar we 
gaan ervan uit dat we alles kwijt 
zijn. Eén van onze vrijwilligers 
heeft gelukkig nog een aggregaat 
over dat we kunnen gebruiken, an-
ders kunnen we niks. Er is op de 
kasteelweide verder geen stroom 

aanwezig.” De stichting hoopt dat 
er mensen zijn die die bewuste 
avond iets hebben gezien, maar 
ook daar heeft Hermans weinig 
hoop op: ,,Dit is in het holst van de 
nacht gebeurd, dan is het op de 
kasteelweide aardedonker.”

De club neemt na de inbraak wel 
maatregelen. Zo wordt de metalen 
plaat aan de zijkant van de contai-
ner gelast. Al het gereedschap 
voortaan mee naar huis nemen, is 
volgens Hermans geen optie. Zo’n 
aggregaat is bijvoorbeeld veel te 
zwaar om steeds heen en weer te 
slepen. 

Wie de stichting wil helpen, bij-
voorbeeld door hen weer aan be-
nodigd gereedschap te helpen, kan 
contact opnemen met de vrijwilli-
gers. Of even langslopen tijdens de 
vaste werkdagen op de kasteel-
weide op woensdag en zaterdag. 

Een flinke tegenvaller voor 
Stichting Kasteel van Wouw. 
Inbrekers hebben in de nacht 
van dinsdag op woensdag 
voor een paar duizend euro 
aan gereedschap van 
vrijwilligers gestolen uit hun 
container op de kasteelweide.

Achthonderd mensen stem-
den de voorbije weken op één 
van de zes genomineerden 
voor de Erfgoedprijs. Gister-
avond werd in de St. Jan be-
kendgemaakt dat het Koets-
huis de meeste aanhangers 
trok. Restauranthouder Joey 
Heesbeen (r) en aannemer- 

restaurateur Karel Bartelen 
(m) waren samen met de an-
dere finalisten in de St. Jan 
bijeen om de uitslag af te 
wachten. Wethouder Toine 
Theunis overhandigde het 
winnende duo de cheque van 
2500 euro. Gemeente 
Roosendaal en stichting Open 

Monumentendag hadden het 
initiatief genomen om wonin-
gen of panden, die de afgelo-
pen twee jaar het mooist zijn 
opgeknapt te honoreren met 
de Erfgoedprijs. De kandi-
daat-panden moeten mini-
maal een halve eeuw oud zijn. 
Eerder op de avond maakte 

stichtingsvoorzitter Theo de 
Munnik de prijswinnaars van 
de fotowedstrijd ‘Mijn monu-
ment, jouw monument’ be-
kend. Gezien het succes van 
de eerste Erfgoedprijs lijkt de 
kans groot dat het een jaar-
lijkse activiteit rondom de 
monumentendag wordt.

Koetshuis wint eerste Erfgoedprijs
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Verregaande 
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Wonen in kerk 
of pastorie

Opleiding in 
innovaties
bij Bravis 
Bravis leidt opnieuw mensen op 
in het bedenken van technische 
innovaties voor het ziekenhuis. 
De komende acht maanden 
nemen tien medewerkers van 
het ziekenhuis deel aan de Bra-
vis Innovatie School (BIS).

Freek Verhulst
Bergen op Zoom/Roosendaal 

Die school is een vervolg op de Ver-
pleegkundige Innovatie School, die 
vorig jaar draaide. Daaruit kwam 
toen een aantal ideeën, die ook 
daadwerkelijk werden uitgevoerd. 
Zoals de Bravis Bedbox, waardoor 
gehoorapparaten, brillen en kunst-
gebitten voortaan met de patiënt 
mee de operatiekamer in kunnen. 
Voor de BIS werkt Bravis nu samen 
met hogeschool Avans in Breda. 
Studenten van de minor Healthcare 
Innovation Management helpen de 
Bravismedewerkers met onder 
meer het pitchen van hun ideeën. 
Bravis hoopt zo ook potentiële 
nieuwe werknemers te binden.

Dieven zitten achter 
rashonden aan

 c Stad en Streek 2

Baasjes, let op 
uw honden!
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