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Overleden slachtoffers A16 bij Breda zijn twee
vrouwen van 43 en 28 jaar
ULVENHOUT - De twee inzittenden van de auto die maandag om het leven kwamen bij een ernstige
aanrijding op het viaduct boven de A16 bij Breda, zijn vrouwen van 43 en 28 jaar. Ze komen uit Breda en
Rijsbergen.
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De bestuurder van de andere auto is een 80-jarige man uit Ulvenhout. Hij wordt verdacht van
betrokkenheid bij een aanrijding met dodelijke afloop.
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LEES MEER

Er is een ademtest bij hem afgenomen. Daaruit bleek dat er geen sprake was van
alcoholgebruik.

Traumahelikopter

De twee auto’s botsten maandag door een nog onbekende oorzaak tegen elkaar, waarna de
auto van de twee vrouwen in brand vloog. Hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter,
werden opgeroepen. De brandweer begon direct met blussen maar kon de twee inzittenden in
het brandende voertuig niet redden.

In de andere auto zat de 80-jarige man die gewond was en bekneld zat. De brandweer haalde
de man uit de auto. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, dat naar het
ziekenhuis werd vervoerd. Zijn auto is total loss.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is in volle gang, meldt de politie dinsdag.
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