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Een gesprek met Chipshol-topman Peter Poot. Hij
bekende onlangs het strafdossier in de
meineedzaak tegen de rechters Kalbfleisch en
Westenberg gelekt te hebben naar een journalist
van NRC Handelsblad. Wilfred Scholten spreekt

met Peter Poot over zijn ideaal, over grond en geld en over
vriendjespolitiek binnen de rechtelijke macht.

Het gesprek

2 reacties

                          

Familie Poot, ga vooral door op de ingeslagen weg. Het
wordt  toch eens  tijd dat (Rijks)topambtenaren
aansprakelijk gesteld gaan worden voor hun misstappen
en hun handelingen. Ook uw Demmink dossier volg ik met
belangstelling.

BRAVO, GA ZO DOOR!!!!

Wat dacht U van de verkrachting van de Rechtstaat en de
Democratie in Amersfoort. Wordt al jaren illegaal bestuurd,

 Respect! 0   Vind ik leuk 2
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redactie
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Het Gesprek: Marte Röling
reageer | 29 januari 2013 om 09:55

Een gesprek met Marte Röling.
Röling is een kunstenares die door
de portretten die ze maakte van
Koningin Beatrix een bijzondere band
opbouwde met de Koninklijke familie.

Het gesprek: Leoni Jansen
reageer | 22 januari 2013 om 11:44

Op 16-jarige leeftijd komt zangeres
en oud-televisiepresentatrice Leoni
Jansen achter een familiegeheim:
haar vader was fout in de oorlog,
vocht met de Duitsers in Noord-
Afrika en is uiteindelijk k

Halbe Zijlstra: 'Rutte is zijn krediet kwijt'
reageer | 14 januari 2013 om 09:53

“Rutte is de man die de afgelopen
twee jaar de hemel in is geprezen,
terecht premier is geworden en de
verkiezingen heeft gewonnen.

Het Gesprek - Thomas Rau
reageer | 07 januari 2013 om 12:41

Deze week een gesprek met de
Duitse duurzaam architect Thomas
Rau.

Gesprek met Fatima Elatik
reageer | 10 december 2012 om 13:44

De Marokkaans-Nederlandse Fatima
Elatik verlaat de politiek. Ze staat
bekend als een bestuurder die
niemand uit de weg ging en
hoofddoek en felheid als
handelsmerk had.

Gesprek met successchrijver Thomas
Rosenboom
reageer | 03 december 2012 om 10:32

Verslaggever Wilfred Scholten
wandelt met successchrijver Thomas
Rosenboom door de Amsterdamse
Jordaan, naar aanleiding van het
verschijnen van zijn nieuwe roman
De rode loper.

http://altijdwat.ncrv.nl/
http://altijdwat.ncrv.nl/infographic
http://altijdwat.ncrv.nl/uitzendinggemist
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/reportage
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/gesprek
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/feit-of-fictie
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/zing-vecht-huil
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/altijd-wat-wijzer
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/altijd-wat-wijzer
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/column-1
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/altijd-wat-te-onderzoeken
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/altijd-wat-te-onderzoeken
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/dossiers-0
http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/colofon-0
http://www.ncrv.nl/
http://www.ncrv.nl/
http://www.ncrv.nl/tvradioweb
http://www.ncrv.nl/tvradioweb
http://www.ncrv.nl/ncrvgemist
http://www.ncrv.nl/ncrvgemist
http://www.ncrv.nl/overdencrv
http://www.ncrv.nl/overdencrv
http://www.ncrv.nl/lid-worden
http://www.ncrv.nl/lid-worden
http://altijdwat.ncrv.nl/user/login
http://altijdwat.ncrv.nl/user/register

http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://altijdwat.ncrv.nl/search/pip/gesprek
http://altijdwat.ncrv.nl/search/pip/Kalbfleisch
http://altijdwat.ncrv.nl/search/pip/peter%20poot
http://altijdwat.ncrv.nl/search/pip/Westenberg
http://altijdwat.ncrv.nl/search/pip/Wilfred%20Scholten
http://altijdwat.ncrv.nl/waarschuw-webmaster/110564
http://altijdwat.ncrv.nl/waarschuw-webmaster/110564
http://altijdwat.ncrv.nl/waarschuw-webmaster/110654
http://altijdwat.ncrv.nl/
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-marte-r%C3%B6ling
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-marte-r%C3%B6ling
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-marte-r%C3%B6ling#comments
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-leoni-jansen
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-leoni-jansen
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-leoni-jansen#comments
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/halbe-zijlstra-rutte-is-zijn-krediet-kwijt
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/halbe-zijlstra-rutte-is-zijn-krediet-kwijt
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/halbe-zijlstra-rutte-is-zijn-krediet-kwijt#comments
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-thomas-rau
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-thomas-rau
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-thomas-rau#comments
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-fatima-elatik
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-fatima-elatik
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-fatima-elatik#comments
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-successchrijver-thomas-rosenboom
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-successchrijver-thomas-rosenboom
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-successchrijver-thomas-rosenboom
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-successchrijver-thomas-rosenboom#comments
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-marte-r%C3%B6ling
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-leoni-jansen
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/halbe-zijlstra-rutte-is-zijn-krediet-kwijt
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-thomas-rau
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-fatima-elatik
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-met-successchrijver-thomas-rosenboom


Het Gesprek: Peter Poot | Altijd Wat

http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/gesprek-peter-poot[4-2-2013 21:24:59]

geen B. en W. besluiten, want notulen van hun (B&W)
vergaderingen worden niet gemaakt. Foutje! Burgemeester
(Lucas Bolsius van het CDA) volledig op de hoogte, evenals
zijn loco Burgemeester (J.C. Buijtelaar van de VVD) mitsgaders
de gehele Gemeenteraad. Onder de kei houden jongens, uit
alle macht, anders is de beer los.

Klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman en daar gaat de
klacht in zijn doofpot. En Gij Lezer, gelooft nog in het bestaan
van een Rechtstaat en Democratie, hier ten lande. Wordt eens
wakker!
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