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vrouw liggen. Naast haar stond
dat meisje. Ik heb het kind meege-

hebben dat Chan iets in zijn hand

genomen had, dat er gevochten
was, en dat haar moeder naar

buiten gelopen was "met veel
bloed aan haar zijkant". Voor haar
mama op de grond viel zou die nog
'bel de politie'gegild hebben.

Spoedoperatie

Chan Schefer in de Tongerse assissenzaal. Maandag getuigden o.a. de
buren uit de Peerse Nieuwstraat over hun vreselijke ervaringen.
Inzet: Het mes waarmee Corrie om het leven werd gebracht. Foto'swG

Chan zelf werd een uurtie na de
feiten opgepakt aan een àutomatenshop, waar hij een biertje stond
te drinken. De man bloedde hevis

ASSISEN TONG E REN

aan zijn rechterhand
werá
"tt naar
daarom in een politieauto
het ziekenhuis oversebracht. "Onderweg zagen we dàt het helemaal

Hee Chan Schefer (37)

de verkeerde kant uitging. Als
we toen de mug niet opgeroepen
hadden, denk ik niet dat we in
het ziekenhuis geraakt waren",
schetste een politieman gisteren
de ernst van de verwondinsen. Na

Doodslag

Op blote voeten
Op hetzelfde ogenblik stond er
een paniekerig jongetje voor de

vertelde de buurvrouw gisteren.
"Maar ik had er geen idee van dat
er ecn mnnrd oeherrrrl was "

JRD

hij altijd ligt te commanderen".
Hel kind zou vervolgens gezien

verwittigd."

voeten. De 7-jarige Viggo - zoontje
van Corrie - smeekte daar om hulp.
"Dejongen zei dat er iets ergs aan
de hand was met messen, en dat er
veel bloed uit zijn mama kwam",

waslijst van feiten op. In Ne-

tussen haar mama en diens vriend
Chan Schefer. Mama zou gezegd
hebben dat ze "het zatwas omdat

nomen en heb dan de hulpdiensten

deur bii een andere buurvrouw.
Bibberènd van de kou, zonder
jas, zonder schoenen, met natte

zoeker somde nameldk een hele

anderezaken.

Bakker Tiuyens ging die middag

wenen. Ze is weggerend toen ik
vroeg wat er aan de hand was",

at Chan Schefer

tot 2002 naar verluidt dertien
keer veroordeeld voor onder

maandag afschuwelijke
foto's voorgeschoteld
van een levenloze
en bebloede Corrie
Polie de pupillen wijd
opengesperd. Exact de
omstandigheden waarin
buurman - en bakker
- Leon Truyens haar die
fatale 30ste december
2007 aangetroffen had
in het stadstuintje in de
Peerse Nieuwstraat.

gruwelijke tafereel stootte. "lk zag
buiten plots een klein meisje staan
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derland werd de man van 1992

TONGEREN - DeTongerse assisenzaal kreeg

vervroegd Nieuwjaar wensen
bij een buurman, toen hij op het
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met deze dodelijke steekpartij
niet aan zijn proefstuk toe is,
bleek gisteren wel. Een onder-

Corrie Polie (41)

iten
Datum van de

feiten

Peer

Overpélt werd
Chan Schefer ondervraagd. Daar
reageerde hij heel rustig en gelaten
op de mededeling dat zijn vriendin
overleden was. "Hij betoonde wel
een spoedoperatie in

3011212007

geholpen met de opvang van het
jgngetje:"We hebben een tekenfilm

opgezet en gevraagd of hij misschien honger of dorst had. Maar
hij bleef maar staren. Dat jongetje
was duideliik in shock. heel anestie

komen zeggen dat zijn mama vermoord was." En heel emotioneel:
"Weet u, ik ben er nog altijd niet
goed van. Ik ben zelf moeder,

en dan is zoiets verschrikkeliik.
Maandenlans heb ik er niet ván

Bloed
Ook bij de politie bleek hetjongetje
achteraf nog te geëmotioneerd om
iets kwijt te kunnen, zo kwamen
speurders gisteren vertellen. Zijn

meteen spijt. Hij zei dat hij zijn
vriendin miste en dat het niet de
bedoeling geweest was", vertelde
een rechercheur gisteren.
Vandaag vervolg van de getuigen-

