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vandaag 17 januari 2oo3 geweest naar de Koepel
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Dus Bob Schagen bepaalde GEEN PV opmaken maar heeft wel OvJ Nicole
Voorhuis ingelicht. Zij op haar beurt heeft de rechtbank niet ingelicht.
Stel je voor WETZELS zat i de Marwei te Leeuwarden .. na de uitzending
van Peter R de Vries in 2002 komt Wetzels met zijn verhaal. Op 17 januari
2003 bezoeken de rechercheurs Wetzels in de Koepel te Breda. Wetzels is
boos omdat hij 16 januari 2003 te horen kreeg dat hij 7 jaar kreeg voor een
misdrijf.
Wetzels had dus gehoopt op een mogelijk gedane belofte m.b.t strafmaat in
ruil voor zijn verklaringen.
Jelle Attema spreekt getuige Wetzels eerder in mei 2002 te Leeuwarden.
Zie.. http://www.louishagemann.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/
verhoor_leugenaar_wetzels-14mei-2002_web.pdf

