"Tien woorden"
Opdracht :Schrijf met de tien aangegeven woorden een verhaal. Woorden zijn in het rood geschreven.

Tien woorden
Piet staarde voor zich uit terwijl de krant voor hem lag. Op de voorpagina stond met grote letters dat de bank waarop hij
zijn aandelen had, failliet was.
Naast de krant lag zijn plattegrond waaraan hij de hele dag gewerkt had, vanaf het moment dat hij de krant gelezen had.
Er stonden maar liefst 4 banken op, in de straal van 2 km.
Het moet te doen zijn dacht hij, ik moet en zal geld hebben, want anders moet ik iedere dag beroep gaan doen op de
voedselbank en dat idee leek hem vreselijk.
De banken konden nog wel wat geld missen ondanks de bankencrisis die op dit moment woedde.
Vannacht zou hij zijn slag slaan en de vier banken leegroven. Hij was vroeger inbreker geweest van beroep, wat trouwens
niet op zijn CV stond. Hij werkte nu in een plantsoen, maar daar werd je niet rijk van.
Het was nacht. Hij voelde of alles oké was, zijn pistool was geladen met losse flodders, zijn capuchon kon hij ver over
zijn hoofd trekken en het feest kon beginnen.
Hij was een kei in alarm systemen uitschakelen en zodoende ging hij de vier banken af. Bij de vierde ging het mis, de
bewaker zag hem bezig en belde de politie. Die kwamen met zes politie auto's aanrijden met zwaailichten en sirenes. Piet
dook het raam uit en rende naar zijn geparkeerde auto.
Hij reed naar zijn huis en besefte dat zijn missie geslaagd was. Een paar dagen zou hij binnen blijven, volgens zijn
planning. Hij had van te voren al wat eten en drinken ingeslagen.
S avonds lag hij heerlijk lui op de bank televisie te kijken. Hij lag te zappen en kwam toevallig op de zender van het
programma Opsporing Verzocht. Hij werd dus nu al gezocht! De bewaker die hem gezien had, kon geen goed
signalement geven, vanwege zijn capuchon. Dit is ook de aanleiding geweest dat mensen niet meer met een capuchon op
een winkel of een bank binnen mogen gaan.
Hij moest eerder het land uit zien te komen en boekte een vlucht naar Australië. Op de luchthaven wist hij ongemerkt het
geld in te wisselen en hij was weer een rijk man.
Toen hij in Australië aankwam, kocht hij een grote farm en bleef daar wonen tot aan het eind van zijn leven. Hij leefde nog
lang en gelukkig.
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