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De Turkse vlag © Thinkstock

Extreemrechtse Willebrorder
'bekeerd' na stelen vlag bij moskee
ROOSENDAAL/BREDA - Sint Willebrorder Thomas van O. heeft zijn lidmaatschap
van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet opgezegd en afstand genomen
van de club. De man deed dat nadat hij was opgepakt voor het stelen van twee
vlaggen bij de Turkse Yesil Moskee in Roosendaal.
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Het bijzondere verhaal kwam vrijdag naar buiten bij de politierechter in Breda. Bij de
moskee aan de Bartoklaan werden op 4 oktober vorig jaar twee vlaggen gestolen: een
Turkse vlag en een vlag van de moskee zelf. Camera's registreerden echter het kenteken
van Van O. en de politie kwam zo bij hem terecht.

Van O. zou samen met iemand anders de vlaggenmasten gaan opmeten, omdat ze er
spandoeken wilden ophangen. Zijn kompaan zou bij die actie de vlaggen hebben
weggenomen en samen zijn ze in zijn auto weggereden.

Goed gesprek

Ik heb nu ook een
keer echt gesproken
met moslims. Het
viel me niet tegen
- Verdachte Van O.

Van O. heeft nadat hij werd gepakt open
kaart gespeeld en is in gesprek gegaan
met twee vertegenwoordigers van de
moskee. Dat gesprek bleek veel begrip te
kweken, zei Van O. ,,Een
verbazingwekkend goed gesprek gehad
eigenlijk'', zei hij tegen de politierechter.
,,We zaten met heel veel dingen op één
lijn. Het leverde nieuwe inzichten op. Ik
heb nu ook een keer echt gesproken met
moslims. Het viel me niet tegen.'' De
rechter vroeg nog wat voor vreselijks hij
dan had verwacht, maar daar kon Van O.
geen antwoord op geven.

Als gevolg van het gesprek heeft hij in elk geval zijn lidmaatschap opgezegd en heeft hij
afstand genomen van de extreemrechtse groepering, vertelde hij in de rechtbank.
Daarnaast, zo vertelde zijn advocaat Jan Wanrooij, heeft Van O. een fors bedrag gestort
op de rekening van een stichting die hulp biedt aan Syrische vluchtelingen. 

Geestelijke groei
,,Ik hoor dat het gesprek heel zinvol is geweest en misschien nog wel belangrijker qua
ontwikkeling en geestelijke groei, dan wat er uit deze strafzaak komt'', oordeelde de
politierechter. Die volgde de strafeis van de officier van justitie. 

Van O. wordt daardoor wel veroordeeld, maar krijgt geen straf.

Roosendaal nog net geen echte
studenten stad, maar de kansen
liggen er

 ROOSENDAAL - Onderwijswethouder René van
Ginderen is realistisch genoeg om te zien dat Roosendaal als…
studentenstad nooit een Leiden, Nijmegen of Tilburg gaat worden.
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Dit is hoe Palm
Parkies in
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bedrijven doen
beroep op overheids -
mil joenen voor
coronacri sis
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Cosun Beet
Company (voorheen
Suiker Unie) sleept
prijs in de wacht
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Vrouw belandt met auto
op de kop in de sloot in
Sprundel

 SPRUNDEL - Een vrouw is vrijdagmiddag rond kwart
over drie met haar auto op de kop in de sloot beland aan de
Zundertseweg in Sprundel. Dat gebeurde nadat ze aan de andere kant
van de weg een boom had geschampt.
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Jongen gewond bij
botsing tussen auto
en snorscooter op
oversteekplaats in
Roosendaal
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13-jarige mishandeld
door 17-jarige in
Roosendaal,
verdachte meldt zich
dag later op bureau
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‘Qua activiteiten is het in
Poortvliet wat dood maar
binnen tien minuten ben je
aan zee’
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zoeken jou!
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‘In Hoeven hangt nooit ergens
een gespannen sfeer’
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‘Ik denk dat veel jongeren van
mijn leeftijd elkaar wel kenne…
in Breda’23 augustus

Deze evenementen gaan door
corona allemaal niet door in…
West-Brabant
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8.661 keer gelezen

Man doet greep in kassa van
casino in Roosendaal en vluch…
met buit7.646 keer gelezen

Roosendaalse horeca-iconen
smelten samen: ‘Deze trein…
komt maar één keer voorbij’
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7.641 keer gelezen

Roosendaalse broers gaan
twee jaar de bak in

7.187 keer gelezen

Dit is hoe Palm Parkies in
Roosendaal tóch door kan…
gaan: ‘Het is een
huzarenstukje’
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WestCord Hotel de Veluwe

Voor €99,00

Online cursus | Word een expert
in fotograferen

Van €399,00 voor €39,00

Overnacht bij Bastion Hotels

Voor €79,00

Safaripark Beekse Bergen

Van €26,00 voor €18,20

Julianatoren

Van €25,00 voor €19,95

Politie zoekt extra technisch
rechercheurs: ‘Zwaar vak dat…
motivatie en weerbaarheid
vergt’
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44 keer gedeeld

Nieuwe spelregels zorgen
ervoor dat Rucphense…
woningzoekenden voorrang
krijgen in hun gemeente35 keer gedeeld

Hoe houd je een bezoek aan
theater De Kring in coronatijd…
toch gezellig?35 keer gedeeld

Je laten testen op corona? Dat
kan nu ook in Roosendaal
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21 keer gedeeld

Roosendaalse horeca-iconen
smelten samen: ‘Deze trein…
komt maar één keer voorbij’
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20 keer gedeeld
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