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Op 8 november 1999 vraagt Pijnenborg de sieutel van het inpan iige hekwerk van de
Kcrelaarskampweg aan H_. Ais H_ de bezitter var de sieutel ziet, za1 hij de
sleutel meenemen en vervolgens aan Van V_ geven, omdatH_ zelf op dinsdag 9
november 1999 naar Polen gaat, Vervolgens heeft H_ telefonisch contact met Van
V• . H_ zegt dat Van V. naarde sleuteis rnoet vragen aJs 'hij' beit.

Op 8, 9 en 10 november 1999 zijn er nog diverse gesprekken tussen H_ . Horehner,
Van V_ en Pijnenborg omtrent de sleutel van het binnenhek. In het gesprek van 8
november 1999 te 19.31 uurdoen H_ en Van V_ zeer lacherig over het feit dat
Pijnenborg over die sleutel blijft zeuren.

Te- ens blijkt uit diverse gesprekken en verldaringen dat die slutel dan in het bezit is van
Vax denE_ .

Op 12 november 1999 is H_ inmiddels samen met Horehner in Polen als Van V_
doorgeeft dat Van denE_ de ruimte aan de Ketelaars kampweg alsnog eenmaand
wil huren .

H_ ontkent pertinent dat hij samen met Horchner in Polen is.H_ verklaart dar
hij nog onderweg zou zijn als hij met Van V_belt. Uit het betreffende telefoongesprek
blijkt echter dat Horchner enH_ op dat moment bij elkaar in Polen zijn.

Horchner verklaar hierover dat hij van~ of Van V_ gehoord had dat men toch
interesse in het pand zou hebben. Volgens Horchner mocht men het pand pas huren als hij
terug was uit Polen en alles met betrekking tot de huur afgeregeld zou zijn.

Eveneens op 12 november 1999 is er een gesprek tussenD_ en Laetitia van P_,
waaruit blijkt dat de stal bij haar nog niet helemaal leeg is . Op 30 november 1999 werden
tijdens een huiszoeking in het pand van Laetitia van P_ aan de Grens 4 te Baarie-Nassau
sporen aangetroffen in de stal waaruit bleek dat daar zeer waarschijnlijk ceo XTC
laboratorium in bedrijfwas geweest (zie verder delict ZDOIIA 01).

Op zaterdag 13 november 1999 vindt er een ontmoeting plaats bij wegrestaurant 'De
Lucht ' in Brnchem tussen Van den E_.D_ enerzijds en Va n de P. en \V_
anderzljds. Van de~ en W_ hebben dan een bus opgebaaid b ij~. Uit
bet onderzoek is gebleken dat~ grondstoffen eo goederen Ieverde voor de
in ricb ting van een laboratorium en de vervaa rd iging van XTC. Tijdens deze
onnnoeting belt Van deP. naarH_ in Polen en vraagt hij het cijfers lotnurnmer van
de poon van de zaak van Horchner aan de Ketelaarskarnpweg 17.~krijgt van
Horchner. die bij hem in Polen is. het cijferslomummer 593 door.

Horebner gee ft ze ifin zij o ver kla ring toe dat het vreemd is dar bij enerzijds alIes
probee rt om d e sleu te ls van zij n zaak terug te krijgeo terwijl hij anderzijds de code
van de toegaogspoo rt geeft.

Op maandag 15 november 1999, alsH_ net thui s is uit Polen. vraagt Pijnenborg
wederorn naar de sleutel. want ze moet dringend achter het hek zijn in de
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