
'Mishandeling' na debatavond
Ton Zwinkels uit Rosmalen zegt donderdagavond in de hal van de
Kentering mishandeld te zijn na een politieke debatavond in Ros
malen. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Zijn zoon Tomas
werd eerder die avond opgepakt bij het uitdelen van flyers. De or
ganisatie zegt dat er geen sprake was van mishandeling.
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Tomas Zwinkels werd aan het
begin van de debatavond van
Thuis in Rosmalen opgepakt.
De flyers die hij bij de deur uit·
deelde zouden beledigend zijn
voor Rosmalens Belang. Het lo
go van de partij werd daarbij ge
bruikt. Woordvoerder Herman
van Dinther spreekt van 'sma
delijke teksten', waarvoor hij

Zwinkels voor het gerecht wil
slepen.
Zwinkels zegt dat de flyers uit
handen werden geslagen. Van
Dinther zegt dat hij hem alleen
verzocht heeft te stoppen. De
politie pakte Tomas op voor lo
kaalvredebreuk. Na een paar
uur is hij weer vrijgelaten.
Later die avond was er een inci
dent met twee andere leden
van de familie Zwinkels. Vader
Ton heeft tijdens het debat her·

haaldelijk om het woord ge·
vraagd, maar dat niet gekregen.
Toen hij de microfoon greep. is
hij doof bestuurslid van Rosma
lens Belang Theo Pennings
'met zachte dwang' de zaal uit
geleid. Volgens Zwinkels is hij
in de ]lal vervolgens geschopt
en gesh1gen en is zijn toegesnel
de zool! Thijs met het hoofd te·
gen de muur geslagen. Buiten
ging het gevecht door.
Pennings WIl ruet reageren op
deze aantijging. Kenteringme
dewerl'er Freddy Werst was op
dat moment in de hal aanwe
zig. Volgens hem is er wat ge
duwd en getrokken, maar
stond jedereen binnen vijftien

seconden buiten en is er niet ge
slagen.
Exploitant Marco Dingemans
bestrijdt ook dat er geweld ge·
bruikt is: ,.A1s dat mishandeling
is, dan is punniken een geweld
dadige sport." Naar zijn idee
heeft de familie Zwinkels het
er wel naar gemaakt dat zij ver
wijderd werden. Bij de villa van
de familie Zwinkels aan de
Dorpsstraat 69 toonde een licht
krant gisteren de tekst ·Wij zijn
de Kentering uitgezet om ons
de mond te snoeren'. De politie
onderzoekt de zaak.
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• Tomas Zwlnkels wordt opgepakt
door de politie. Foto Martijn Traa


