'Mishandeling' na debatavond
Ton Zwinkels uit Rosmalen zegt donderdagavond in de hal van de
Kentering mishandeld te zijn na een politieke debatavond in Rosmalen. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Zijn zoon Tomas
werd eerder die avond opgepakt bij het uitdelen van flyers. De organisatie zegt dat er geen sprake was van mishandeling.
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