BEJAARDE VROUW STEELT STROPDASSEN
Een 84-jarige vrouw is tijdens de uitverkoop in Antwerpen betrapt op het stelen van verschillende goederen. Ze
werd aangehouden in een warenhuis, waarna de vrouw de agenten probeerde te ontlopen. Na een korte
achtervolging werd ze in haar kraag gevat met een niet betaalde handtas en 29 stropdassen die ze eerder had
gestolen in een andere winkel.
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Verdeel de rollen
Verzin hoe jullie het krantenbericht gaan spelen
Verzin hoe de situatie afloopt
Oefen het toneelstukje goed

INBREKER GAAT PIANO ZITTEN SPELEN
Een klap, gevolgd door pianospel. De bewoner van een woning in Tiel werd gisternacht bruut gewekt. Toen hij
beneden in zijn woonkamer ging kijken, trof hij een ravage aan en een man die piano zat te spelen. De bewoner
belde de politie, die de pianospeler, een twintig jarige jongen, direct aanhield. Hij verklaarde door een raam naar
binnen te zijn geklommen en spullen van de bewoner in zijn zak te hebben gestopt.
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SPOOR VAN PEPERNOTEN VERRAADT DIEF
Een spoor van pepernoten heeft de politie gisternacht op het spoor gezet van een dief. Het ging om een 73-jarige
man, die ervan wordt verdacht bij een bakkerij in Apeldoorn een etalageruit te hebben vernield. Via het ontstane
gat zou hij een hoeveelheid pepernoten hebben gestolen. De politie trof op straat een spoor van pepernoten aan,
dat eindigde bij een woning in de buurt. De man die de politie aantrof, voldeed aan het signalement.
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VERKEERDE BUS: YOGHURT OVER CHAUFFEUR
Een 19-jarige vrouw uit Den Haag die in een verkeerde bus was gestapt, heeft op opmerkelijke wijze haar woede
gekoeld op de buschauffeur: ze kiepte een pak yoghurt leeg over de chauffeur. De vrouw dacht dat de bus naar
Voorburg reed, maar kwam er tijdens de rit achter dat zij in de verkeerde bus zat. Ze stapte naar voren en
gebruikte het pak yoghurt om haar kwaadheid kracht bij te zetten. Uiteindelijk moesten agenten er aan te pas
komen om het geschil te sussen.
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NOODLANDING DOOR LATEN VAN WINDJES
Een brandlucht heeft tot een noodlanding van een Amerikaans vliegtuig geleid. Een vrouwelijke passagier, die
kampte met extreme winderigheid, probeerde haar stank te overvleugelen door stiekem lucifers aan te steken.Het
personeel rook de brandlucht en sloeg alarm. De vrouw, die is overgedragen aan de politie, gaf aan vaker last te
hebben van onaangename luchtjes in stressvolle situaties.
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