Sessie 109. Aanwijzingen bij ‘Misdaadverslag’
Een ruig uitziende man sprak Sara Simons en Diana
Dijkstra aan toen ze langs de boerderij liepen.

Er was een zwerver gezien die op een baal hooi zat
te roken.

Sara Simons en Diana Dijkstra schrokken van een
stem die hen aansprak. Ze renden weg.

De caissière van de Welkoop supermarkt verklaarde
dat een oude dakloze man zaterdag 30 september
om 11 uur ’s ochtends een fles sherry kocht.

Mevrouw Derksen doet vaak boodschappen in de
Welkoop supermarkt omdat die dicht bij haar in de
buurt is.

In de zomermaanden zijn er vaak wandelaars die in
het veld slapen.

Een groep jongeren vroeg de stal te mogen
gebruiken voor een feest. De boerin zei dat dit niet
kon vanwege het brandgevaar.

Kevin Menzo en Johan Swart scholden mevrouw
Derksen uit en zeiden dat ze er spijt van zou krijgen
dat ze geen feest in haar stal toeliet.

Op zondagavond 24 augustus hadden Julia Smit en
Tuda Korova ruzie met Kevin Menzo en Johan
Swart over wat ze tegen mevrouw Derksen hadden
gezegd.

Julia Smit en Tuda Korova zitten in de schoolraad
van het Minkema college in Woerden. Ze hebben
allebei veel vrienden en vriendinnen op school.

Johan Swart was vorig schooljaar een week
geschorst omdat hij een vuilnisbak in brand had
gestoken.
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Het Minkema college is vorig schooljaar begonnen
met een project tegen vandalisme.

Jeroen Gerritsen houdt van dieren en laat zijn hond
twee keer per dag uit.

Tijdens het project tegen vandalisme op het
Minkema college bleek dat vandalisme vaak
ontstaat als mensen elkaar opjutten en ze niet voor
elkaar willen onderdoen.

‘Als de zaken niet goed gaan dan is dat nog geen
reden om oneerlijk te worden,’ zei Jeroen Gerritsen
op de vorige bijeenkomst van de ‘Ronde tafel’
vereniging.

Om indruk te maken op hun vrienden doen mensen
soms dingen die ze normaal nooit zouden doen.

‘Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag,’ zei
Julia Smit tegen Kevin Menzo. ‘Je moet gewoon
letten op de gevolgen van wat je zegt of doet.’

Woerden is een kleine stad met 30.000 inwoners.

Een getuige heeft gezien dat meneer Derksen op 30
september om ongeveer 7 uur ’s avonds met een
ruig uitziende man stond te praten.

Het gaat niet goed met de boerderij van Derksen.
Als drie jaar is er geen winst gemaakt.

Meneer en mevrouw Derksen zijn vaak onaardig
tegen mensen die over het erf van hun boerderij
lopen.

Meneer en mevrouw Derksen hebben weinig
contact met andere mensen uit Woerden.

Sessie 109. Aanwijzingen bij ‘Misdaadverslag’ (vervolg)
Toen meneer Derksen nog een jongeman was, is hij
eens gearresteerd en veroordeeld voor een
vechtpartij.

Op donderdag 28 september kreeg meneer Derksen
bezoek van de manager van zijn bank.

Lang geleden hebben de families Derksen en
Twijnstra ruzie gehad over een stuk land. Beide
meenden ze dat het stuk land van hen was.

In de familie Derksen ging altijd het verhaal dat de
Twijnstra’s een stuk land hadden ingepikt.

Meneer Twijnstra is een vriendelijke man die veel
contact heeft met andere mensen uit Woerden.

Met de boerderij van de familie Twijnstra gaat het
redelijk goed. Elk jaar wordt er een kleine winst
gemaakt.

