
De granieten plaat, waarop het Mariabeeld

Het gezicht van Maria is beschadigd 
doordat er een steen tegen gegooid is.

Tegels zijn uit het voetpad gehaald en 
daarna in de Mariakapel gegooid.

Nadat er aangifte van vernieling is gedaan kwamen handhavers polshoogte nemen.

Vernieling van Mariabeeld 
is te triest voor woorden

Tegels tegen beeld gegooid

“Er zijn hier

Het blijft maar doorgaan met ver-
nielingen aan de kapel van Maria
van het Water in het Boelenspark.
Al diverse keren kon Jan Kok in de
weer om de schade te herstellen 
en de bende op te ruimen. Enkele
weken geleden zijn twee grote
beelden die bij de kapel stonden (een
H. Hart- en Mariabeeld) kapot 
geslagen. Deze heiligenbeelden waren
door Poolse katholieken aan 
Hille Kok gegeven. 
Toen werden ook diverse planten 
rond de Mariakapel vernield, waar
Jan Kok dagelijks bezig is om het 
allemaal netjes te houden. Maar met
de reeks vernielingen is het eigenlijk
vechten tegen de bierkaai. Al enkele
malen is er aangifte gedaan bij de 
politie vanwege de vernielingen, 
maar tot op heden zijn de daders niet
gevonden. Als er getuigen zijn van de
vernielingen, zou Hille Kok dit graag
willen weten, zodat dit ziekelijke 
gedoe eindelijk eens stopt. 

Maandagmorgen was het wéér raak.
Toen Hille Kok samen met haar man 
een kijkje ging nemen bij de Mariakapel
in het Boelenspark, stonden ze verschrikt
te kijken naar de vernielingen die nu
weer zijn aangericht. Hille kon wel
janken over het verdriet dat Maria
wordt aangedaan. 
geregeld verschijningen en veel
oudere mensen komen bij de kapel
om even te bidden tot Maria. Het
is toch verschrikkelijk dat dit 
Mariabeeld steeds weer vernield 
wordt...*

staat, is deels afgebroken. 

...*en dat in ons katholieke dorp. Het is te
triest voor woorden. De ouders moeten
hun kinderen er eens op aanspreken dat 
dit toch echt niet kan. Het zijn duivelse
praktijken. Wanneer houdt dit nu 
eindelijk eens op?   , verzuchtte Hille Kok.  
Uit het voetpad zijn enkele tegels 
gehaald en deze zijn met bruut 
geweld in de Maria kapel en tegen het
Mariabeeld gegooid. Het gezicht van 
Maria is beschadigd en de granieten
plaat waarop het Mariabeeld staat is
deels afgebroken. Er is met bruut 
geweld aan het hekwerk getrokken, 
zodat het slot kapot is gegaan. Het
kost weer honderden euro’s om de
schade te herstellen die de warhoofden
hebben aangericht. Van de zoveelste
zinloze vernieling is weer aangifte
gedaan bij de politie. Maandag
kwamen handhavers van de gemeente
polshoogte nemen van de schade en 
dit is doorgegeven aan de politie. 
Hille Kok hoopt dat enkele mensen 
willen helpen om het Mariabeeld
weer te herstellen, want deze kosten
kan ze zelf niet meer opbrengen. 
Het is te triest voor woorden...
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