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Stop echt met roken
Landal GreenParks
Bij Prostop in Deventer Slechts één Boek de voordeligste
behandeling nodig
vakantiehuizen vandaag nog bij
Landal GreenParks!
www.prostop.nl
www.Landal.nl

Makro kerstpakketten
Kerstpakketten in alle thema's zelf
samenstellen in onze showrooms
www.makrofeestpakketten.nl

Gezochte baan beschikbaar
bij Roto Smeets Deventer in
Deventer
www.intermediair.nl/topbanen
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'OM-top sjoemelt in zaak Louwes'
Cao Salaris

door Raymond Korse
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ZWOLLE - Drie topfunctionarissen van het Openbaar Ministerie kunnen
vandaag een aangifte tegen zichzelf tegemoet zien van valsheid in
geschrifte, wederrechterlijke vrijheidsberoving en misbruik van macht.
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De aangifte is een initiatief van drie mensen die ervan overtuigd zijn dat Ernst
Louwes ten onrechte is veroordeeld voor de moord op een weduwe in de
zogenoemde Deventer Moordzaak.
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De aangifte werd vorige week al aangekondigd om steun te verwerven. Dat heeft
ertoe geleid dat zo'n zestig mensen hun handtekening hebben gezet onder de
aangifte, die vandaag rond het middaguur zou worden bezorgd bij het Openbaar
Ministerie in Zwolle.
De basis voor de aangifte wordt gevormd door een schrijftest die in het kader van
een herzieningsverzoek van de 'Deventer Moordzaak' in 2006 werd afgenomen.
Volgens de burgers is er geknoeid met de schrijftest en de processen-verbaal
daarvan en kan dat alleen maar zijn gedaan omdat er een complot gaande is om
Louwes onschuldig in de cel te houden - met medeweten van hoge
justitiefunctionarissen.

Epe Vaassen
Flevoland
Hardenberg

Zin in Gratis C2000 Politie
Beltoon Volledig Gratis - Voor alle GSMs
All-Free-Ringtone.com/C2000_Politie

Singles in de buurt.
Het gaat om H. Brouwer, voorzitter van het college van procureurs-generaal, A.
Vast, voorheen hoofdofficier van justitie in Zwolle en tegenwoordig werkzaam bij
Eurojust in Den Haag en H. van der Meijden, inmiddels advocaat-generaal bij het
Hof in Den Bosch.
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Nieuws, Achtergrond en Praktijk Alle
Informatie op één Site.
www.PenOActueel.nl/Arbeid

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op de beschuldigingen en wacht de
aangifte af. Dan volgt mogelijk een inhoudelijke reactie.

leer singles kennen bij be2. Nu gratis
testen!
www.be2.nl

Beloningsbenchmark
CAO-onderhandelingen op komst?
Maak uw beloningsniveau inzichtelijk.
www.berenschot.com

Marketingprofessional
Jij kunt verder groeien dan je denkt.
www.fortisasr.nl/groei

Burgemeester
Actueel nieuws over de
Nederlandse gemeenten! Lees het nu
online.
IntermediairPubliekeZaken.nl
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Beveiliger bij Securitas.
Nu Volop uitdagende banen Kijk hier
voor een carrière.
www.werkenbijsecuritas.nl
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Op de snelweg genieten van het
landschap. Maar waar dan?
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Het kabinet is van plan om tien stukken
snelweg in Nederland uit te roepen tot
'panoramagebied': rijkswegen waar de
automobilist nog kan genieten van het
Nederlands landschap. Maar welke
stukken weg lenen zich eigenlijk voor dit
predicaat? Geef hier uw suggesties.
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18-09 Kabinet wil ruim 300.000 meer banen vervuld zien
07:26 Hackers kraken online ticketbureau

07-10 PvdA zakt verder weg in peiling De Hond
07-10 Vermiste container in de Waal gevonden
07-10 Vliegtuigbom bij Berkhout gedemonteerd
07-10 Twee auto's belanden na botsing in huis
06-10 Tussenstand grote winnaar Gouden Kalveren
06-10 Man gijzelt vrouw en dochter in woning Rotterdam

Máxima
Prinses Máxima heeft veel kritiek
gehad op haar toespraak vorige
week over Nederlanders en hun
gewoonten. Wat vindt u van haar
uitspraken en de media-ophef?
Reageer hier of stem hieronder
Ze was een beetje dom,
terecht die media-aandacht
Ze was eerlijk, die ophef
slaat nergens op
Ze moet zwijgen en mooi
wezen
Het maakt me niets uit

06-10 Soldaten verwonden burgers in Uruzgan
06-10 Vogelaar wil minder bureaucratie bij inburgering
06-10 Tankauto lekt gevaarlijke stof op A76
06-10 Activisten saboteren Total-tankstation om Myanmar
06-10 Pompslangen doorgesneden bij Total in Arnhem
06-10 Clean Air Nederland wil ook rookverbod op terras

Rookverbod
Minister Ab Klink wil het beoogde
rookverbod in cafés en restaurants
uitbreiden met een rookverbod op
terrassen. Wat vindt u hiervan?
Reageer hier of stem hieronder.
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06-10 Bos: regeren doet pijn

Terecht, roken is overal
smerig
Belachelijk, we zijn toch
buiten
Het maakt me niet uit, ik
rook niet
Nog een reden om te gaan
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