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Al tweede rechtszaak in week tijd tegen agenten van zone Leuven

Agent staat terecht voor trap aan
Een agent van de
Leuvense politie moest
vrijdag voor de rechter
verschijnen omdat hij
een arrestant tegen
het hoofd zou hebben
geschopt. Het is de
tweede rechtszaak
tegen Leuvense
agenten in een week.
ALAIN TRAPPENIERS

Agent K.N. vraagt de vrijspraak. De procureur vraagt vier maanden cel met uitstel.

L E U V E N | Een tumultueuze ar
restatie op de Tiensesteenweg in
Leuven achtervolgt agent K.N.
van de Leuvense politie al 3,5 jaar.
Vrijdag ontkende hij in de Leu
vense strafrechtbank dat hij de
toen 27jarige T.H. uit Brussel
schoppen tegen het hoofd heeft
gegeven toen die met zijn hoofd
naar beneden en met een hand ge
boeid op de grond lag.
‘Er is tijdens de verhoren van
de collegaagenten alleen gespro
ken van een voetbeweging, geen
stamp’, zegt de advocate van K.N.
‘Niemand heeft gezien waar die
beweging naartoe ging en of er
iets of iemand geraakt werd. Bo
vendien klopt de persoonsbe
schrijving niet en vallen de ver

© atb

Antwerpen

ROLF BENZ interieur dagen

Ontdek kunst
Middelheim op
uw smartphone

Kuringersteenweg 544 - 3511 Hasselt • tel. 011/25.37.18
Meer modellen op www.hermans.be
Openingsuren:
Di-wo-do-vrij 9:30-12:00/13:00-18:30 | Za 9:30-12:00/13:00-18:00 | Zo 14:00-18:00

Tentoonstelling schilderijen Marleen Leën
Gratis led lamel
bij Algarve
Camarque
Lagune (*) !!!

ARCO - ARPER - D TEC - DURLET - HÜLSTA - INTERLÜBKE - JORI - LEOLUX - LEUCOS NEVES - NOW! BY HÜLSTA - ROLF BENZ - RONALD SCHMITT - ZUMSTEG

Tuinkamers
Kunststof terrassen

Poorten

Zonwering
Raamdecoratie

Ramen

Voortaan kunt u de kunstcol
lectie van het Antwerpse Mid
delheimmuseum ontdekken via
een applicatie op uw smart
phone of tablet. Het park werd
uitgerust met wifi. De Middel
heim App verschaft informatie
over 58 werken. Bezoekers kun
nen foto’s en filmpjes bekijken
over de opbouw van de werken
en krijgen achtergrondinforma
tie over de kunstenaars.
De route langs de 58 belang
rijkste werken van het park is
6,8 kilometer lang en neemt een
zestal uur in beslag. De app is
gratis te downloaden via de App
Store en Google Play Store. (kdb)

Automatisatie
Rolluiken

Van Hirtum Geudens NV

Broechemsesteenweg 291
2560 Nijlen
www.vanhirtum.be
Gratis opmeting, advies, offerte
Eigen montageploegen
Eigen studiedienst

Grote Hörmann
voordeur actie :
tot 400 € korting* !
Ook poortacties* !

Tel. 03/410.12.20
info@vanhirtum.be

HÖRMANN / RENSON ACTIES VERLENGD TOT 1 NOVEMBER

Renovatie / nieuwbouw
Passief / lage energie
Ruime keuze
* : voorwaarden in de toonzaal

