Zoë Struyve

8e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
23 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

zoestruyve@ope
njeugdwerk.be

ALIBI/VERHOOR
Kheb tim al lang niet meer gehoord, gisteren heb ik hem voor
het laatst gezien bij mij thuis. We zijn samen naar de
vergadering gegaan. Daarna is hij met Odo en Ulrieke
weggegaan. Ik ben gewoon naar huis gegaan. Er is toch niets
mis met tim he? Nee toch he! Hij heeft toch niets doms
gedaan he? WAT?! Oh neeee….
-ondervraagde barst in tranen uit-

Telefoon
0401234567
Relatie tov
slachtoffer
Lief

Extra documentatie

Laura Beeckman
2e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

laurabeeckman
@openjeugdwerk
.be

Telefoon
0412345678
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

ALIBI/VERHOOR
Gisteren had ik rond 19u afgesproken in het lokaal met
Hanne. We gingen frietjes eten en een spel voorbereiden.
Rond 20:15 waren Tim en Lars er opeens, ze wouden ook een
spel voorbereiden. Ze hebben ons eerst wat geholpen en
daarna hebben wij hun geholpen. We hebben wa gepraat maar
Tim zag er nogal bedrukt uit. Zeker toen Hanne hem vroeg
over vrijdagavond ik zag dat Lars ook niet doorhad over wat
ze het hadden. Zo rond tien voor elf was het bijna af en Tim
zei dat hij de rest zelf wel kon dus is de rest maar naar huis
gegaan. Bavo Allaert was naar mijn huis gekomen en was
naar een gaming livestream aan het kijken met mijn broer.
Als da gedaan was hebben we nog wat naar Netflix gekeken
maar ik voelde mij gelijk nie zo goe en dan zijn we maar gaan
slapen.
Waarom moeten jullie dit allemaal weten? Wat is er aan de
hand?
WABLIEFT?! Tim dood?!?! Hoezo? ???

Extra documentatie

Bavo Allaert
Za 11/07/2020
21:40
Shit! Ik denk dat Tim ervan weet...
Oké, goed dat we da weten… We
zullen da later wel aGandelen

Tjenne Braeckman
3e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
22 Jaar
Woonplaats
Kruisem

ALIBI/VERHOOR
Dus, ik was vergeten dat het vergadering was, daarom dat ik
ongeveer 3 kwartier te laat was. Ik ben dan gewoon gebleven
en daarna naar huis gegaan. Voor de rest ben ik niet meer in
het lokaal geweest. Ik heb wat zitten gamen met Bavo, maar
voor de rest heb ik met niemand echt contact gehad van de
leiding.

Email adres

tjennebraeckma
n@openjeugdwer
k.be

Telefoon
0465432109
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Lars Cottenier
4e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Waregem
Email adres

larscotteniet@op
enjeugdwerk.be

Telefoon
0423456789
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

ALIBI/VERHOOR
We zijn nog samen naar ‘t lokaal geweest, we gingen een spel
voorbereiden. Ondertussen babbelden we een beetje over
allerlei onbelangrijke dingen. Toen we toekwamen zagen we
dat er licht brandde in het lokaal. Eens we boven zijn zagen
we dat Laura en Hanne een spel aan het voorbereiden zijn. We
hebben hun nog een beetje geholpen en dan hebben zij ons
geholpen. We moesten nog maar een klein stuk doen maar ik
moest echt naar huis, ik moest nog ver door het donker. Tim
zij dat hij de rest wel alleen kon dus dan zijn Laura, Hanne en
ik naar huis gegaan. Als ik maar had geweten wat er zou
gebeuren… Ik was ongeveer halverwege toen ik mij slecht
begon te voelen en opeens het licht uitging…
Ik werd wakker met een enorme hoofdpijn en voelde dat ik op
de grond lag. Mijn achterhoofd voelde nat aan, dus ik kwam
eraan en zag dat mijn handen vol bloed hangen. Toen ben ik
wel verschoten! Mijn hartslag sloeg sneller en sneller terwijl
ik om me heen keek, ik wist niet goed wat er gebeurd was. Ik
lag in de fietsenstalling in het OC. Met heel veel moeite stond
ik recht. Ik keek naar mijn uurwerk en zag dat het 00:34 was.
Ik zag dat er nog licht brandde in het lokaal, dus ik sleepte
mezelf naar boven om te kijken wie er is, misschien dat hij of
zij weet wat er is gebeurd. Ik kwam boven maar hoorde niets
en zag geen beweging. Als ik de hoek om was zag ik een
lichaam roerloos op de grond in het keukentje. Er lag veel
bloed op de grond, en scherven. Het was Tim….
Ik checkte zijn hartslag. NIKS.
Dus: ik panikeer. Ik nam zijn gsm en zag een bericht van
Ulrieke. “Sorry, ik kon niet anders…” Staat er. En dan heb ik
jullie gebeld…

Extra documentatie
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Bavo Allaert

4e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
19 Jaar
Woonplaats
Astene
Email adres

bavoallaert@ope
njeugdwerk.be

ALIBI/VERHOOR
Gisteren ben ik bijna heel de dag thuis geweest, na het
avondeten ben ik naar Laura haar huis geweest. Ze was niet
thuis want ze was blijkbaar met Hanne een spel aan het
voorbereiden. Dus ben ik maar met haar broer een match
League beginnen kijken. Rond elf uur was ze thuis, we hebben
nog een film gekeken en dan zijn we gaan slapen.
Ah Tim? Die heb ik het laatst vrijdag nog gezien, het was toen
vergadering. Goeie gast.

Telefoon
0434567890
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Dit moest natuurlijk onopvallend gebeuren, anders zou er al snel
argwaan komen bij andere leiding. We zouden eerst Yodi ompraten,
we wieten dat hij toch al een tijdje denkt om te stoppen met OJ.
Daarna Ulrieke: zij zou moeilijk zijn, ze ziet de leden graag maar
we weten dat ze toch graag haar leven zou willen beginnen in
Leuven, waar haar vriend woont. Nadat zij twee weg zijn kunnen
wij hun plaats als penningmeester innemen, zo kunnen enkel wij
aan het geld. Daarna was het simpel, de rest van de leiding
ompraten en desnoods omkopen! Zoë kunnen we ompraten door te
zeggeen dat ze meer tijd heeft, zodat ze zich voltijds kan storten op
haar werk en Tim. Aan Tjenne kunnen we een pak geld gegeven,
zodat hij coole props en kostuums zou kunnen kopen voor z’n
cosplay. Marie za ook geld willen om uit te geven aan kleren,
schoenen, en allerlei andere producten. Hanne kunnen we ompraten
en misschien geld gegeven, zodat ze naar het buitenland kan gaan.

STAP 1: Alle leiding uit OJ ontslaan

10/04/2020
Vandaag was weer een zoveelste vergadering. Nadat weer eens mijn
logica en Rudy zijn ervaring werd genegeerd heb ik een besluit
genomen. Rudy en ik moeten de macht terug te nemen. We kunnen
hier zelfs geld aan verdienen!
Na de vergadering ben ik met Rudy even meegeweest naar zijn
huis. Eens aangekomen en een chocomelk te drinken zijn we
beginnen brainstormen en we vonden een ideaal plan!

B.A.

We zullen nog even wachten tot dit werkjaar is afgerond en dan
kunnen we onze slag slaan.

STAP 4: Sit back, Relax & bring in the money

Aan de ouders zeggen we dat veel leiding ontslag had genomen,
omdat OJ failliet ging gaan en er geen jeugdbeweging meer zou
zijn. Daarom vragen we hun om hun kinderen zoveel mogelijk te
sturen naar OJ, zo zouden we wat subsiedies kunnen krijgen van de
gemeente om opnieuw op te starten. Wat ze niet weten, is dat hun
kinderen iedere activiteit op een markt zouden staan om de kleren
te verkopen, die de leiding met de hand had gemaakt.

STAP 3: The cover-up

Eens alle leiding is ontslaan moeten we een nieuw team opzetten.
Er zijn heel wat cracks met potentieel. Maar eerst moeten we een
nieuw contract opstellen. In deze contracten komt er te staan dat ze
moeten gehoorzamen aan mij en Rudy, en dat ze geen recht hebben
op vrije meningsuiting of ontslag wanneer ze willen. Met andere
woorden: zij worden onze slaven. Daarna laten we ze kleding
maken!

STAP 2: Rekrutering

B.A.

Jammer dat het zo is moeten lopen maar
nu is het zo maar.

GODVERDOMME! Laura heeft mijn
dagboek gelezen. Ik wist niet goed wat ik
moest doen dus heb ik haar maar alles
opgebiecht over Rudy’s en mijn plan. Ze
was eerst kwaad maar na een tijdje zei ze
of ze ook mocht meedoen. Dat was de beste
oplossing, zo had ze ook geen reden om iets
aan iemand te zeggen en zou het geheim
bewaard blijven.

15/04/2020

Rudy Dhaenens
7e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
22 Jaar
Woonplaats
Olsene

ALIBI/VERHOOR
Gisteren? Goh gisteren heb ik wat extra werk gedaan voor
mijn werk, nog wat aan de website van OJ gesleuteld en nog
eens een seizoen van Game Of Thrones gekeken.

Email adres

rudydhaenens@
openjeugdwerk.
be

Telefoon
0445678901
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Hanne Delbecque
5e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

hannedelbecque
@openjeugdwerk
.be

Telefoon
0456789012
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

ALIBI/VERHOOR
Rond 19u hadden Laura en ik afgesproken in het lokaal om
een spel voor te bereiden voor kamp. We waren frietjes gaan
halen bij Bea en dan naar ons lokaal gegaan om het spel te
maken. Ik denk dat het beetje na 8 uur ’s avonds was toen
Lars en Tim ook toekwamen in het lokaal. Ze gingen blijkbaar
ook een spel maken voor het kamp. We hebben elkaar beetje
geholpen en nog wat gepraat ondertussen. Tim vroeg ons of
ons iets was opgevallen aan OJ de laatste tijd, dat hij het
gevoel had dat er rare dingen aan de hand waren tussen
sommige leiding. Lars zei dat hij er niets van wist en Laura
zei gewoon niets. Niet kort erna haalde ze haar gsm boven en
begon precies te smsen, kvond dat een beetje vreemd maar
dacht er verder niets van. Kwou Tim nog wa plagen door hem
te zeggen dat hij hier wel de persoon is met het grootste
geheim ma da vond hij precies nie zo leuk… Hij zei da ik mij
nie moest moeien met zijn leven. Don’t know where that came
from. Ik voelde eigenlijk mij al de hele tijd wat raar en suf, dus
ik weet eigenlijk niet zo goed meer om hoelaat ik naar huis
ben gegaan en hoe ik thuis ben geraakt. Ik weet wel nog dat ik
plots wakker werd en in mijn bed lag. Ik had zelf mijn kleren
nog aan, ik denk dat ik gewoon zodanig moe was dat ik direct
in slaap ben gevallen.
Welk bericht? Ah, dat ik naar Tim heb gestuurd? Ja, dat was
maar voor te lachen hoor. Ik wist dat Odo, Ulrieke en Tim na
de vergadering nog wat zijn blijven plakken in het lokaal en ik
had gestuurd naar Ulrieke om te vragen wat ze nog hadden
gedaan. En dan had Ulrieke verteld wat ze hadden
uitgespookt.. Dusja, daarom had ik dat gestuurd naar Tim.
Maar uhm, voor wat is dat hier allemaal? Heb ik iets verkeerd
gedaan ofzo? Tim? Wablief? Dat is toch een grapke zeker… Oh
my god…

Yodi Vandenhende
9e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
25 Jaar
Woonplaats
Gent
Email adres

yodivdh@openje
ugdwerk.be

ALIBI/VERHOOR
Ja uh, ik was vrijdag op de vergadering van OJ omdat ik
verslagschrijver was. Daarna ben ik naar huis gegaan in Gent.
Voor de rest heb ik van niemand nog iets gehoord eigenlijk. Ik
heb het redelijk druk met werk enzo… Ja, ik ben inderdaad
een van de oudste leiding. Ik kom supergoed overeen met Tim
maar nu ook niet om te zeggen dat wij elkaar iedere dag horen
ofzo. Tim heeft mij nog nooit iets verteld over dat hij hem niet
goed voelt in de groep. Hij komt met iedereen beetje overeen
hoor….

Telefoon
0467890123
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Bavo Struyve

2e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
19 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

bavostruyve@op
enjeugdwerk.be

ALIBI/VERHOOR
Vrijdag ben ik naar de vergadering geweest. Na de
vergadering ben ik nog mee geweest met Marie tot aan haar
huis, zo moest ze niet alleen door het donker. Daarna ben ik
naar huis gefietst. Twas al laat dus ik dacht dat het het ideale
moment was om te gamen. Zaterdag heb ik lang geslapen en
in de namiddag heb ik efkes voor school gewerkt. ‘s avonds
heb ik nog wat met Tjenne gegamed. Waarom wel?

Telefoon
0410987654
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Odo Struyve

3e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
21 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

odostruyve@ope
njeugdwerk.be

Telefoon
0478901234
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

ALIBI/VERHOOR
Dus vrijdag was het vergadering van OJ. Daarna hebben
Ulrieke, Tim en ik besloten om nog beetje te blijven en te
drinken. We doen dat wel vaker eigenlijk. We zijn zelf nog
naar de nachtwinkel gegaan een paar flessen drank.
Wie er betaald heeft? Ik en Ulrieke, Tim had nie veel geld
zitten, maar we zijn dat wel gewoon van hem. Dan zijn we
terug naar het lokaal gegaan en daar verder zitten drinken.
We waren allemaal wel al wat bezopen dus we besloten om
keer rond te neuzen in het ontmoetingscentrum. We dachten
dat het grappig zou zijn om beetje te ping pongen dus we
hebben dat dan gedaan, maar we kregen die tafels niet uit
elkaar. We hebben dan maar besloten om beetje met een
tennisbal te gooien en shotten… Tot dat die tennisbal plots
door de ruit vliegt… Ik was het zeker niet, want ik stond met
mijn rug naar de ruit gekeerd, dus het was sowieso Tim of
Ulrieke, maar ik weet niet meer wie van de 2. Uhm, ik zei nog
dat we dat moesten opkuisen maar zij wouden dat niet. We
zijn dan maar terug naar ons lokaal gegaan, alles meegepakt
en naar huis gegaan.
Ik had dan zaterdag een bericht gestuurd omdat ik vond dat
we daar over moesten praten wat er was gebeurd, maar ik heb
nooit een antwoord gekregen van hem…
Is het daarom dat ik hier zit? Nee? Waarom zit ik hier dan?
Door Tim? Ik vertel de waarheid hé, ik weet niet wat Tim
heeft gezegd maar ’t is niet de waarheid..
Dood? Ow shit…

Extra documentatie

Lies Vandevelde
4e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Olsene

ALIBI/VERHOOR
Ik was vrijdag op de vergadering, maar ik ben een halfuurtje
later toegekomen doordat ik nog moest eten. Ik ben ook wat
vroeger vertrokken omdat mijn vriend mij kwam halen en ik
bij hem bleef heel het weekend. De enige van de leiding die ik
heb gehoord is Silas omdat hij naar ons kwam dit weekend…

Email adres

liesvdv@openjeu
gdwerk.be

Telefoon
0421098765
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Joram David

4e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Zulte
Email adres

joramdavid@ope
njeugdwerk.be

ALIBI/VERHOOR
*telefoon gaat 1 keer over*
Hallo, met Joram.
Ja, Joram David ja. Wie is dit?
Oei, uhm nee ik was niet op de vergadering, ik moest werken.
Ik heb niemand van de leiding gehoord dit weekend.
Dank u.
*telefoon slaat toe*

Telefoon
0432109876
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Ulrieke Dekens
5e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

ulriekedekens@o
penjeugdwerk.b
e

Telefoon
0476543210
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

ALIBI/VERHOOR
Vrijdag was er een gewone vergadering. Tim, Odo en ik
hadden besloten om nog beetje te blijven. Ik dacht dat we een
film gingen kijken maar de jongens wouden drinken, dus ik
heb dan maar meegedaan. We zijn dan naar de nachtwinkel
gegaan en we hadden wat drank gekocht. Ik wou nooit zoveel
alcohol kopen, maar de boys hadden natuurlijk weer niet
genoeg geld om het zelf te betalen dus had ik bijgelegd.
Daarna gingen we naar het lokaal. De jongens waren echt al
superdronken, ik was gewoon beetje tipsy. De jongens wouden
dan ping pongen, dus ben maar meegeweest om ervoor te
zorgen dat ze geen domme dingen gingen doen. Ze wouden
zo’n tafel pakken maar kregen dat niet uit elkaar, en dan zijn
ze roekeloos met een tennisbal beginnen gooien. Ik zei nog dat
we voorzichtig moesten zijn, maar voor ik ’t goed en wel
besefte zat die bal door de ruit… de jongens zaten samen in
een “team” en ik alleen. De bal is door de ruit gevlogen aan
mijn kant, dus het is de jongens hun schuld. Odo wou dat dan
gaan opruimen, maar met hun dronke poten wist ik dat da
geen goed idee was, dus zei ik dat we hier gewoon zo snel
mogelijk weg moesten. We zijn dan gewoon allemaal naar huis
gegaan.
Ik had zaterdag dan gewoon nog een smsje gestuurd naar Tim
om te zeggen dat ik het wel een toffe avond vond, en dat we
dat nog eens moesten doen. Maar dan zonder het vandalisme
die de jongens veroorzaakten.
Anyway, ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb ervoor proberen
zorgen dat de jongens geen stomme dingen deden, maar kijk.
Moesten ze mij niet gehad hebben, waren er waarschijnlijk
wel nog grotere accidenten gebeurd…

Extra documentatie

Laura Dhaenens
10e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
25 Jaar
Woonplaats
Machelen
Email adres

lauradhaenens@
openjeugdwerk.
be

ALIBI/VERHOOR
Ik was niet op de vergadering aanwezig, nee. Ik kom eigenlijk
niet zo vaak meer naar vergaderingen. Ik ben vooral
ondersteunende leiding en ik help waar ik kan. Ik ken Tim
wel, maar niet om te zeggen dat we zo’n mega sterke band
hebben. Ik zie die vooral als het lief van mijn beste vriendin,
Zoë. Als ik hem zie, dan is het altijd met Zoë erbij.
Wat is er gebeurd misschien?

Telefoon
0443210987
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Marie Dedeurwaerder
5e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar

ALIBI/VERHOOR

Woonplaats
Olsene

Ja, ik was op de vergadering. Ik was nog aan het twijfelen om
ook te blijven maar ben dan toch naar huis gegaan. Ik heb
thuis nog een filmpke gekeken en dan gaan slapen. Nee,
zaterdag ben ik niet meer naar het lokaal gegaan. Ik kom wel
goed overeen met Tim, we waren samen aspiranten dusja.

Email adres

Is er iets gebeurd ofzo?

mariededeurwae
rder@openjeugd
werk.be

Telefoon
0454321098
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Silas Seghers

2e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Zulte

ALIBI/VERHOOR
Ik was op de vergadering… Dan ben ik naar huis gegaan. De
enige die ik heb gehoord is Lies, omdat ik naar haar en haar
vriend ging dit weekend om te barbecueën… Wat Tim? Jaaa,
ik kom daar zotgoe mee overeen. Da’s echt mijn mattie. Ik heb
hem vorig weekend gezien, en vrijdag op de vergadering ook
maar de rest van het weekend nie.. Waarom?

Email adres

silasseghers@op
enjeugdwerk.be

Telefoon
0487654321
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

Naivasha Vandersype
4e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

naivashavds@op
enjeugdwerk.be

ALIBI/VERHOOR
*Telefoon gaat 3 keer over*
Hallo? Ja dit is Naivasha, met wie spreek ik aub?
Politie… uhm oké. Kan ik iets doen voor u?
Nee, ik was inderdaad niet aanwezig op de
vergadering vrijdag. Ik moest werken. Ik heb dit
weekend nog niemand van OJ gehoord neee..
Is dat alles? Oké, dank u wel….
*Telefoon slaat toe*

Telefoon
0489012345
Relatie tov
slachtoffer
Vrienden

Extra documentatie

