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SFX 1 – OPENINGSMUSIEK:  BE OUR GUEST (WALT DISNEY/BEAUTY AND THE BEAST) 

*nota aan regisseur: indien die lirieke van die musiek steurend is kan dit vervang word met Franse 

musiek of enige ander agtergrondmusiek – tipiese “mood music” wat verwag kan word in ‘n 

restaurant. Die KELNER neem deur die loop van die liedjie bestellings.  

1. KELNER:   Goeiemôre Meneer! Is julle al gehelp? Wat kan ek vir meneer kry om te eet? Goed, 

so dit is dan een Farmhouse Breakfast en hoe moet meneer se eiers wees? Hard, 

sag of medium? Medium eiers.  En die roosterbroodjie? Wit, bruid of volgraan? ‘n 

Wit broodjie! Goed ek maak so vir meneer...en vir die mevrou? Wat sal dit wees?                                            

‘n Small Breakfast!  En hoe moet die eiertjies wees? Hard, sag of medium? Hard.  

 En Mevrou se toastie? Wit, bruin of volgraan? Volgraan. Goed ek kry gou vir julle.   

 Hallo! Ekskuus is julle dames al gehelp?  Wat sal dit wees? Is julle lus vir ietsie 

soets? Dan het ek net die regte ding vir julle! Ons special vir die dag is wortelkoek. 

Ja, dit is ‘n  klam koek en hy is vars gebak en BAIE lekker! So sal ek dan vir die 

dames die  wortelkoek bring? Goeie keuse....en ietsie om te drink? Twee 

Cappuccinos.  Met room of met skuim? Een met room en een met skuim....so dan 

is dit die twee koeke? Ek kry gou vir mevrou-hulle....Ek is jammer is julle al gehelp? 

Skies, wat kan ek vir julle kry?  Drie bubblegum milkshakes vir die kleintjies en ‘n 

large chips...Dankie, ek sit gou julle bestelling deur... 

BYK:                   geluide van potte en panne wat val, ketels wat fluit, kombuis rumoer    

2. KELNER 

(vervolg)  

(skreeu bestelling, rammel dit foutloos en vinnig af) 

 Rigtho, ek kort een Farmhouse Breakfast met medium eiers en wit toast, een 

Small Breakfast met harde eiers en volgraan toast, twee wortelkoek specials,  twee 

cappuccinos een met skuim en een met room en dan kort ek drie small bubblegum 
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milkshakes en ‘n large chips vir tafel  15!  

BYK:                   skielik is daar ‘n harde slag, koppies en pierings breek en glasstukke,  

                              lepels, messe en vurke wat kletter op die vloer.  

1. KELNER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shit.  Ek bedoel – Oeps! Dit is nou ‘n passion killer.  Voor ek hier opvee, afvee,    

 skoonvee, uitvee en wegvee – Goeienaand meneer en mevrou, en welkom by 

Sharrap, en eet jou kos! Ek is julle kelner vir die aand, so as julle enige iets nodig 

het vra my gerus en ek sal my bes probeer om julle so vinnig as moontlik te help, 

skree net as julle iets wil hê, nee, ek het regtig niks beter om met my tyd te doen 

nie, ek is mal daaroor om heeldag tussen mense rond te hardloop, en gelukkig met 

my splinternuwe bunions voel ek dit glad nie meer as my skoene my tone druk nie! 

Ek is mal daaroor om borde wat vuurwarm is vas te hou en telepaties met jou te 

kommunikeer en jou te vra om jou handsak, jou smartphone, jou wetwipes, jou 

nuwe Oakley-sonbrille en YDE beursie en jou pragtige gedroggie se tandering, se 

taaierige gesmelte roomys en spiderman-action figure van die tafel af te haal sodat 

ek jou bord kan neersit sonder om my vingers te verloor! En hierdie is ‘n 

“screensaver”....Ek lyk nie regtig so nie! Ek is ook nie regtig so bly om jou weer te 

sien nie, want laas het jy my net R5 getip nadat ek vir ‘n uur lank agter jou en jou 

kroos aangehardloop het en my gunsteling bra moes weggooi nadat jou klein 

bederfde pokkeltjie ‘n tantrum gegooi het en haar EKSTRA PIENK milkshake op my 

uitgegooi het en toe OPGEGOOI het omdat sy nie van die kiddies menu af wou 

bestel nie en ‘n halwe pizza verorber het.  Infact het ek heimlik gebid jy gaan 

vandag Spur toe, want vandag het ek nie a taste for life nie – ek is moeg, ek het 8h 
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(vervolg)  vanoggend laas geeet, dit is Februarie in die Vrystaat, dit is warm – so in kort 

2. VROU: wat is julle special  vir die dag?  

3.KELNER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrou, ons special vir vandag is GATVOL, KEELVOL en BOGGEROL....soek u dit 

met  room of roomys, warm of koue melk?  Ek is jammer, skies, dit was ‘n lang 

dag.  Kom ek probeer weer – Goeienaand meneer en mevrou, kroos en kie, en 

hartlik welkom by Sharrap, en eet jou kos! Ek is julle kelner vir die aand. So maak 

jouself tuis, skop uit jou skoene, sit gemaklik agteroor, mammie maak jou glasie 

vol en hang jou voorskoot op, ek is tot julle diens! Okay, so - ek is ‘n waiter, BUT 

WAIT – ther is more – ag, dit is net ‘n ou klein persoonlike grappie...voordat ek 

begin wil ek net ‘n paar dinge uit duidelik maak – liewe vriende, ek is heeltemal 

normaal – daar is niks fout met my nie, mense dink mos as iemand ‘n waiter is is 

hulle of agter-die-klip, of ambisieloos, of is besig met een of ander rehabilitasie 

program om weer hulle lewe back-on-track te kry, ‘n cullinary gap year, iemand 

wat te lui is om te gaan studeer, wat nie kan leer nie, wat Gr.3 wiskunde gedruip 

het en toe skool gelos het, wat besluit het om tertdoppies in die plaaslike 

tuisnywerheid te verpak en die koeke se plastieksakkies op te blaas sonder om die 

icing te smudge en toe later geupgrade het tot ‘n waitress met ‘n 

styfgestryktevoorskootjie en ‘n glimlag soos ‘n Alsation wat sopas ‘n huisinbraak 

aanskou het....nee, dit is nie die geval nie.  Die lewe werk nie soos 7de Laan nie.  

Nee, seriously – het julle al agter gekom? Almal wat begin in 7de Laan is eers ‘n 

waiter. Ek sweer die enigste een wat nie gewaiter het nie was Madel! Dan 

hardloop die arme siele daar rond met half leë teekoppies of Hilda se hanepoot 
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(vervolg) shooter glasies, mind you, ek het nog nooit iemand iets sien eet in Oppie Koffie nie 

– en dan as, maar net AS Charmaine na ses maande van jou hou word jy geupgrade 

en jy laat die bom bars dat jy eintlik Madel Terreblanche se lankverlore liefdeskind 

is wat terug gekom het na nie die Laan en nou kom eis jy jou pond vleis en jy koop 

al Gita se aandele en trou met Marco en jy begin ‘n nuwe hip en funky club met die 

naam Terreblanch Avelanche in die plek van Theron en Terreblanch en skielik is jy 

famous en stinkryk en die Laan se nuwe prikkelpop. Jy gooi jou voorskoot neer en 

jy kyk nooit weer terug nie....Hallo! News flash! Dit werk nie so nie! Dit is eintlik 

baie eenvoudig.  Daar is geen diep verborge of sielkundige agendas nie – jy is ‘n 

waiter, want jy kort geld. Punt, finish, klaar.  Ek het nog nooit ‘n waiter ontmoet 

wat vir iemand sê:  

1.VROU: (in ‘n teemerige dogtertjie stemmetjie) ag, ek waiter, want ek is ‘n mense-mens, 

tannie weet ‘n people’s person...as ek met   mense werk is ek op my gelukkigste. 

Dit leer my so baie van myself, die mensdom en menseverhoudings, dit is ‘n tonic 

for life! Dit is ‘n roeping. Mens kies nie om te waiter nie – die mense wat jy bedien 

kies jou, roep jou, soek jou....en dit is my plig om hulle te help. Dit is my passie. 

Kan ek nog iets vir oom en tannie bring?”   

2. KELNER: As ‘n kelner al ooit dit vir jou gesê het, tip net die arme kind ‘n ekstra R10, want sy 

lieg deur haar tande en is net besig om gat te kruip en brownie points te score. Ek 

belowe julle. Geen waiter werk vir die liefde van die saak nie.  Ons werk vir geld.  

Nou gaan julle almal seker tot in julle diepste dermkanale geskok wees en dink:  

3.VROU: Urrrg....wat ‘n klomp lui laelakke! Dit is tog nie ‘n regte werk nie! Dit is in elk geval               
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(vervolg) so ambisieloos – die jeug, ai die jeug is so laks! Ag nee foei! Hoe moeilik kan dit 

nou wees om ‘n paar borde rond te dra en goedjies neer te skryf op papier.... 

1.KELNER:  Nou dit is presies waar julle die stoel mis sit.  Ek daag jou uit - kom waiter JY vir een   

dag, nee nevermind een dag – een UUR, dan kyk ons of jy nogsteeds iemand 

R5gaan  tip of hulle heen en weer stuur vir iets belagliks soos: 

2. VROU: Haai, hoor hier, kan julle vir my toast vervang met iets soos ‘n koppie amandels of 

‘n bakkie coconut olie....ek is besig om te bant...jy weet, Prof Tim Noakes sê 

BROOD MAAK DOOD...het julle muffins flaxseed meel in of gebruik julle koekmeel? 

Kan julle dalk vir my daai muffin maak met flaxseed? 

3.KELNER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEEEE! Ons kan nie!  As jy wil bant gaan eet middagete in Dischem – hierdie is ‘n 

koffiewinkel, die naaste wat jy gaan kry aan Coconut olie is die Klapperys wat te 

koop is by die till teen R15 ‘n pakkie.  En ons bak nie elke dag vars muffins nie!!! 

Wat die hel? Die goed staan alvir drie dae in die yskas – (geskok) Het ek dit nou net 

hardop gesê...nee, wag, wag, wag, tegnies gesproke is dit nog VARS, as ek dit vir 2 

minute in die mikrogolfoond druk gaan jy dink dit kom sopas uit die oond – so 

waaroor moan jy?  VARS MUFFINS!  Ek weet nie of mense dink daar hardloop ‘n 

klomp versiersuiker feetjies en koekie-kabouters rond in die kombuis nie? Jy bak 

nie eers vir jou skoonma vars muffins as sy kom kuier nie, so waar wil jy braai?  

Kyk, daar is een ding wat jy moet weet – as jy ‘n kelner is is jy nie net ‘n kelner nie, 

o neeeee – jy word ‘n vriendin, ‘n ma, ‘n pop, ‘n kok, ‘n sielkundige, ‘n koekedoor 

beoordelaar, ‘n luisteraar, ‘n simpatiseerder, ‘n redeneerder, ‘n lang verlore 

dogter, ‘n dokter, ‘n bediende, ‘n busy brooms babe, ‘n ensiklopedie, ‘n 
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(vervolg)  

 

 

 

 

 

 

woordeboek, ‘n gps, die ander vrou, ‘n irretasie, of flirtasie,‘n kommentator, ‘n 

joernalis, ‘n aktivis dis, na dis, na dis.... Soos julle almal weet is daar die 

alombekende gesegde: THE CUSTOMER IS ALWAYS RIGHT....ek weet nie wie het 

daai klomp snert uitgedink nie, ek kan jou verseker dit was nie een van die kelners 

nie, niemand sou so stupid wees nie – want kyk, daar is baie dinge wat ek kan 

hanteer, maar simpel vrae is my gat se deksel! Ek vra jou met trane in my oë – 

probeer nou hierdie spesifieke vrae so vriendelik as moontlik beantwoord terwyl jy 

besig is met ses histeriese hongerige veeleisende families en jy rondhardloop soos 

ACVV tannie wat koeksisters verkoop - 

1.VROU: Is julle oop?   

2.KELNER: Nee, ons staan maar net hier rond in ons uniforms en speel restaurant-restaurant 

terwyl ons vir mekaar koffie aandra, die tafeldoeke was, die spyskaarte afvee en 

speel-speel mekaar tip.   

3.VROU: Het julle ‘n toilet? 

4.KELNER: Nee, ons piepie in die potplante.  Die varing is vir mans, die Petunias is vir die 

vrouens. 

5.VROU: Kan ek maar sit?   

6.KELNER: Ek weet nie? Wat het jou huisdokter vir jou laas gesê? 

7. VROU: Mag ek water kry?   

8.KELNER: Moenie vir my vra vir water nie.  Jy is nie in die woestyn nie.  As jy wil water hê 

bring vir jou ‘n gieter of ‘n drip saam. 

9.VROU: (diep rasperstem) Mag ek maar hier rook? 
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1. KELNER: Meneer...ekskuus...MEVROU...Daar is ‘n teken van ‘n sigaret met ‘n rooi streep 

deur. Ek dink nie so nie, maar ek sal gou vir jou uitvind. 

2 .VROU: Hoe groot is die koek? 

3.KELNER: Dit is ongeskik. Mens praat nie so. My ma sou my gefoeter het as ek ooit vir haar 

gevra het hoe groot is my porsies voor sy sou opskep.  Jy eet wat jy kry. Klaar. En 

dit is ongemaklik om met handgebare te verduidelik...Hmmm, ja die koek slice is so 

groot soos jou iphone en so dik soos jou dagboek...sonder die icing.... 

4.VROU: Het jy geweet my man verjaar vandag? Sal julle vir hom sing? 

5.KELNER:  Dit is akward. Ek het julle sopas ontmoet. Ek het nie eers geweet dit is jou man nie, 

hy lyk of hy jou oudste seun kon wees. So wat moet ek sê: aaaawww, baie geluk 

mmmm....oom....ons doen nie regtig die singding nie, maar okay....Happy birthday 

to you....you look like a monkey and you smell like one too.../SPUR CLAPSONG 

6.VROU: Wat het julle wat lekker is? 

7.KELNER:  Ek word betaal om te sê ALLES is lekker. So ALLES is lekker. Ek weet nie waarvan jy 

hou nie? Is jy ‘n soet of ‘n sout tand, is jy allergies vir neute, is jy emosioneel 

geknak deur ‘n slegte Lemon Meringue? Ek weet nie. Sien, nou raak dinge tegnies. 

So lets just stick with – ALLES is baie lekker 

8. VROU: Maak julle toe? 

9.KELNER: Nee, ons speel wegkruipertjie....en dit is my beurt om aan te wees. So een, twee, 

drie BLOK MYSELF....okay, nou kan jy tel terwyl ek gaan wegkruip... 

10. VROU: Waar kan ons sit waar dit nie so warm is nie? 

11: KELNER: Dit is somer. Dit is oral warm selfs in die Alpe...Ek kan vir julle ‘n tafel gaan dek in 
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die koelkamer. Dit is baie privaat, daar is die sagte gedreun van yskaste en twee 

groot deepfreezers.  Baie romanties. 

1:  MAN:  Van wanneer af het julle patties so klein geraak? 

2. KELNER: Vandat Zuma vir Nkandla geupgrade het.  As jy ‘n groter pattie wil hê bring jou eie 

mince saam. Ons is op ‘n budget.  

3. VROU: R28 vir ‘n Milkshake?? Dit is darem maar vreeslik duur?   

4: KELNER:  Kom ek maak so – kom ek maak vir jou net ‘n sssssshake....dan ssssshake ek vir jou 

Milo met water vir slegs R8.  Dan los ons die sjokoladestroop, die roomys, die 

chocolate sprinkles en die melk...beter?  

5: MAN:  Juffie....Kan jy my eier vir my sag bak, maar die wit moet hard wees? 

6.KELNER: So dan is dit ‘n medium eier Meneer? 

7.MAN:  Nee juffie, jy hoor my nie...ek sê my eier moet sag wees, maar die wit moet hard 

wees, ek gaan nie betaal vir ‘n eier wat hard is en nie sag is nie, want ek soek ‘n 

sagte eier met ‘n harde wit....verstaan jy poppie?  

8.KELNER: OOM, jy maak dit nou vir my baie moeilik.... want nou moet ek vir die kombuis vra 

om jou eierwit te skei, dit te bak, dan die geel te weer terug te poach bo-op jou 

stuk rubber en weet jy – hmmm, nee, dit is hoekom ons net drie opsies het: hard, 

sag, of medium?  En as jy my langer hier in die son gaan laat staan gaan my eiers 

hard gebak wees voor joune...so make up your mind!!! 

9.VROU: Joeheeeee! Haai! Hoor hier.... Ag kan jy asseblief vir sussie die in ‘n takeaway 

bakkie sit? Sy wil so graag ook een hê? 

10.KELNER: Daar is 3 tjippies oor in haar bord. Rerig? Die foamalite bakkie kos meer as as die 
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(vervolg) 1/8ste wat oor is van haar aartappel.  

1.VROU: 

 

 

 

Skies, is jy besig? Kan jy vir ons ‘n foto neem? Maar neem sommer drie, en een met 

my vriendin se kamera en een met die ipad en een met my selfoon en dan een vir 

elke vriendin. Ons is so bly om mekaar te sien! Ons doen dit elke week dan gaan eet 

ons uit en plak ons memories in ons scrapboeke! 

2.KELNER:  Ja sure!!! Nee ek is glad nie besig nie! Kan ek dalk vir julle ‘n tripod, sambreel, ‘n 

outydse wa en ‘n paar koffers en Elizabethaanse rokke en hoede met vere ook kry? 

Ek maak gou vir julle ‘n fotohoekie dan neem ons STUNNING fotos vir julle 

scrapboeke! Nee, ek doen dit met ‘n plesier!!! Nee, dit lyk maar net ek of ek 8 

tafels het en almal se kos moet uitdra terwyl die histeriese kombuispersoneel gil 

en skree en my roep omdat Tafel 4 se ontbyt nou al vir 5 minute in die warmlaai 

staan en die sagte eiers al van die borde af hop....1, 2, 3 SMILE! 

BYK:              kameraflits wat afgaan 

BYK:              kameraflits wat afgaan 

BYK:              kameraflits wat afgaan 

BYK:              kameraflits wat afgaan 

3. KELNER: en nog enetjie, SMILE...okay, ek neem vir jou daai een oor, ja skies, ek sien – jou oë 

is toe... 

4. KELNER: Nou is jou oë oop, maar jou maatjie sinne is toe, kom ons probeer weer....kyk vir 

my...en SMILE.... 

5. KELNER: Nou is julle almal se ogies toe!!! Meisies, kom ons fokus! Righto, KYK VIR MY...en 

almal sê: SEKS!!!!. 

6. KELNER: Daarsy, PRAGTIG!!! 
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1.VROU: Bedien julle warm koffie? 

2. KELNER: Nee....Nee weet mevrou, weet jy ons volg die Eskomitiese beleid.... 

3.VROU: Die EskomitieseBeleid? Ek volg nie? 

4.KELNER:  Ja, mevrou....ons ondersteun Eskom ten volle.  Ons bedien net koue koffie, want 

dit is ons plig as Suid-Afrikaanse burgers om ons land ‘n beter plek te maak deur 

krag te bespaar , self al is ons nie nou in ‘n load shedding tydsgleuf nie – daarom 

gebruik ons glad nie meer die ketels of die urn nie.  Ons spaar water deur elkeen 

ons warmwatersakke leeg te maak en die koffie en tee daaruit te bedien. 

Ongelukkig is die brêkfis rush reeds verby so die warmwatersakke is leeg.  Maar ek 

kan vir jou teen R5 meer die koffie in die mikrogolfoond warm maak.  Ek kan 

ongelukkig nie waarborg dat dit wel kokend warm gaan wees nie, want ons het 

oorgeskakel na solar pannels en vandag is nou bietjie bewolk – so hoe dink jy? 

Moet ek liewer vir jou ‘n milkshake of ‘n sappie bring?   

Bedien julle warm koffie!!!???? Jy weet dit is sulke tye dat ek wonder waar kom 

die woord MOERKOFFIE regtig vandaan. 

En kyk koffie...koffie is ‘n kultuur op sy eie.   Mens kry koffie snobs en dan kry jy 

daardie:  

5.VROU: ek het gaan kuier by my vriendin in die Kaap en toe het ons die wonderlikste koppie 

koffie vir R46 gedrink by hierdie lieflike KNUS koffiehuisie in Constancia... 

6.KELNER: 

(vervolg) 

 

 

 

.... – koffie snobs.  Nommer 2 is gewoontlik die ergstes.  En vir die gewone mense 

wat nie skaam is om Ricoffee te drink nie – my hart gaan uit na julle, ek is een van 

julle, ek voel tuis by julle, WANT ek is deel van julle.  ‘n Koffie snob is ‘n pyn in die 

gat. Dit is daai tipe mens wat nie eers sy hond of sy kat Frisco sal noem nie, want 
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BYK:                  ketel wat stoom en kook, fluit van ecspresso masjien, koffiebone wat maal. 

KELNER: 

(vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(word vinnig en teen ‘n vreeslike hoë spoed gebrabbel) Goed...eers moet die beker 

warm maak anders raak die koffie te gou koud.  Die melk word dan tot kookpunt 

verhit en styf geklop tot dit ‘n fyn digte skuimlaag vorm.  Hierdie word dan opsy 

geskuif sodat die warm melk eerste ingegooi word – daarna word die skuim 

opgeskep, daarna word ‘n teelepel onderstebo versigtig langs die skuim ingedruk – 

en die escpresso word tot kookpunt verhit ander sal dit onder gaan lê en nie bo op 

die melk dryf nie en daai koffie sink soos ‘n plaasdampadda...gooi die koffie stadig 

in met ‘n waterval-effek en voila!  Een Latte’ comming up – NOU KOM JY EN JOU 6 

VRIENDINNE EN JULLE SOEK ALMAL LATTE’S!!!! Hoe de MOERKOFFIE doen ek 

dit???? Want teen Latte’ vier is Latte’ 1 en 2 al yskoud en 3 is so lou soos ‘n bord 

koshuiskos.  Dan moet ek AAAAAAAAAAl die pad stap tot waar julle eenkant in die 

verste hoekie sit en giggel en julle offerhande neerlê op ‘n brandstapel van 

(vervolg) net die feit dat jy die woord Frisco ken beteken dit jy het waarskynlik al iewers in 

jou lewe van die die commin koffie gedrink.  Kyk, om koffie te maak is ‘n kuns – en 

koffie is nie net koffie nie....oooooo nee! Daar is KÔFFIE en dan is daar 

KOFFIE....Toe ‘n man my die eerste keer vra vir ‘n split Latte’ was ek so ontsteld ek 

het amper my melk suur geskrik en het net daar gesê; ‘Haai oom, ons is nie daai 

tipe restaurant nie!”...Needless to say, sy vrou het die rekening betaal en my nie 

getip nie, maar net om gou vir julle te demonstreer hoe werk dit – sê nou maar jy 

bestel ‘n Latte’ – dit is mos nou redelik eenvoudig...dit is ‘n beker warm melk met 

‘n strepie koffie wat bo-op dryf nê? 
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(vervolg) iphones, beursies, karsleutels, handsakke en lipstiffies.  En as jy gelukkig is om nie 

die koffie uit te gooi nie en jou perfekte Latte’s wie se skuimlae nog net op genade 

en skeinat balansseer neer te sit sonder dat die hele konkokksie meng, word ‘n 

lepel ingeplonks en geroer - net om dan te hoor: 

1.VROU: “mmmm....my koffie is koud. Kan jy vir jy ‘n ander een bring? OMW! #swakdiens 

#niecoolkoffienie #coffaholicsnothappy! Ons wag nou al 15 minute lank vir ons 

koffie! Hoekom vat dit so lank? Is julle koffiemasjien gebreek?”   

2.KELNER: Dan kry jy die immer gewilde CAPPUCCINO...of soos een baie hoi-poloi tannie my 

een maal oor die vingers getik het en vir my gesê het dit is eintlik ‘n CUPPE-SEE-

NOU! Nou hoe moeilik kan dit wees? Dit is net ‘n koppie warm koffie met baie 

melk en bietjie skuim....jip, baie eenvoudig, ...jy is reg.  Dit is basies ‘n Latte’ in ‘n 

koppie nie in ‘n glas nie. So die hele proses word van vooraf herhaal.  Maar dan 

kom die room by....En dan kry jy vraatsige mense wat sal sê: ”En ek soek BAIE 

room hoor, en daai koffie moet WARM wees!!!”  Weet jy wat gebeur as ‘n mens 

BAIE  room spuit bo-oor vuurwarm koffie – die ding smelt vinniger ‘n tienerdogter 

se make-up by ‘n skoolsokkie! En dan wat kry ek sodra daai piering grondvat: 

3.VROU: “Ag bring net vir my ‘n servet en ‘n skoon piering...geen mens kan hierdie ding 

drink nie, dit is net een groot gemors....jy weet toe ons gaan cuppe-see-nous drink 

het by so en so het dit glad nie so en so gelyk nie, en dit het ook glad nie soveel en 

soveel gekos nie....”   

4.KELNER: 

 

 

Tannie, nou vat jou so en so persoonlikheid en jou beursie met soveel en soveel 

geld en dan so-en-so jy soooooo ver van my af weg dat ek jou nooit weer so hoef 
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(vervolg) so hoef  te sien nie! Nou weet jy – ek het nie geduld nie. Regtig, ek het nie. Ek dink 

toe die liewe Vader die eienskap GEDULD uitgedeel het, het ek waarskynlik die 

prysuitdeling gemis, want ek was te ongeduldig om so lank te wag in die ry en toe 

het Hy my uit die aard van die saak heeltemal geskip!  Dit is my grootste uitdaging 

– geduld....O liewe Job, ek bemin jou.   Die vandag is ons besig, man ons is tjok-en-

blok vol, daar is nie plek vir ‘n koekkrummel nie! Ek neem ‘n bestelling by ‘n baie 

fancy pancy vrou.  Ons gesprek lui as volg:  

1.KELNER: Goeiedag, wat kan ek vir mevrou kry? 

 

2.VROU: “Ag ek het lus vir iets lekkers!” 

 

3.KELNER: Dit klink mos nou na besigheid. Wat kry ek vir u... 

4.VROU: “Hmmmm....sê my, wat is in die lemon meringue?” 

5.KELNER: (lag en stop dan skielik) O, jy is ernstig...Lemon....Suurlemoen...dit is ‘n 

suurlemoentert. 

6.VROU: “O – dit klink NICE....okay...en die meringue?” 

7. KELNER: Dit is styfgeklitste eierwitte wat geklop is tot die hardepuntstadium, met 

strooisuiker in wat dag gebak en gekaramaliseer word teen ‘n hoë hitte...  

8. VROU: “Eierwitte?? O nee ek doen nie eier nie...okay, sê my, wat is in julle apple 

crumble...” 

9. KELNER: No shit Sherlock. “Appels...Apple? Dit is ‘n appeltert.  

10. VROU:  “Oeeee, ek weet darem nie....is die appels warm of koud?”   

11. KELNER:  

 

1.VROU:  

Ag mevrou, dit maak nie saak nie....jy kan besluit of dit warm of koud moet 

wees...so, kan ek dan maar een appeltertjie vir mevrou bring?  
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“Okay...dit klink NICE. Maar wag, die crumble? Wat is die crumble?” 

2. KELNER:  Dit is ‘n soet gekrummmelde deeg wat bo-oor die appels geskep word... 

3.VROU: “Ek weet nie so lekker van daai een nie? Is dit broodkrummels?” 

4.KELNER: Nee, dit is koek krummels, deeg krummels, soet krummels... 

5.VROU: “oe nee, dit klink te swaar...en julle melktert?” 

6.KELNER:  Melk!!! DAAR IS MELK IN DIE MELKTERT!!! WANT DIT IS ‘N FFFFFFFFLippen 

MELKTERT....EN nee, jy kry net die melk,, nie die koei nie! Nou staar die vrou my 

aan asof ek sopas uit ‘n eier gebroei het. 

7.VROU: “Huh? KOEI?  Gebruik julle koeimelk? Of boksiemelk?”  

8.KELNER: Boksiemelk mevrou, dit was net ‘n ou grappie....so sal dit dan die melktert wees? 

9.VROU: “weet jy, ek dink tog so....,wag, ek dink ek gaan ‘n teetjie ook byneem. Wat het 

julle?... ”  

10.KELNER: Rooibos, Earlgrey, Ceylon, 5 Rose, Lipton, Chamomile, Spicey Chai, Green Tea en 

Fruit Infussion tee... 

11.VROU:  “Hmmmmmmm.....daai Fruit Infussion tea klink nogal NICE...watse flavours het 

julle? 

12.KELNER: Mango, Lemon, Peach, Rasberry en Mixed Fruit.... 

13.VROU: ”Oeeeee, dit klink NICE! Bring maar vir my die....hmmmmm, wat sal ek nou 

vat....hmmmm, die Fruit Infussin Tee klink lekker, maar ek is eintlik ‘n Rooibos fan, 

my ma is mal oor 5 Rose, sy sê die Lipton is te flou....Hmmmm, wat sal ek nou 

vat....hmmmmm...watse flavours het julle nou weer?”  

14.KELNER: MANGO, LEMON, PEACH, RASBERRY EN MIXED FRUIT!!! 
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1.VROU: “Ag, dit is nou moeilik...hmmm, ek dink ek gaan die....nee wag, weet jy, bring maar 

vir my ‘n COKE LIGHT...” 

2.KELNER:  Nou vra ek jou, wat tip ‘n mens iemand wat vir jou net ‘n Coke Light en ‘n 

melktertjie aandra op ‘n skinkbord? Hmmmm? NIKS! ZILTCH! NADA.... Nou ek 

moet bieg, hierdie was ‘n ekstreme geval, nie almal is so nie. En om ‘n kelner te 

wees is ook nie so moeilik nie, want die gemiddelde kliënt word geklassifiseer in 

drie groepe naamlik:  

M&M’s, Tortelduifies en Fluister Vroutjies.   

M&M’s staan vir MOEDIGE MAMMAS wat dan nou later eskuleer na MOERIGE 

MAMMAS – maar never the less, moedige mammas is dierbaar, hulle is my 

gunsteling klante! Hulle glimlag ALTYD, hulle praat altyd in verkleinwoordjies en 

maak nie saak in watter peuter penarie hulle hulself bevind nie, hulle staan STERK! 

Hierdie is ‘n tipiese voorbeeld van ‘n Moedige mamma.  

“Goeiemôre mevrou, is julle gereed om te bestel? Wat sal dit wees?”  

3.VROU: “Hallo jongie! Ag jy is te dierbaar vir woordjies! Ja, ons is reg om ons bestelling te 

plaas, of wag, askies jongie, kom ek hoor net gougou wat wil die kiddies hê...Abrie, 

Abrietjie, kan mamma vir jou bestel? Soek jy tjippies en ‘n toastie?”  

4.KIND:  “NEE!”   

5.VROU: “Okay, nie tjippies en ‘n toastie nie...wat van ‘n eiertjie en ‘n broodjie?”  

6.KIND: “NEE!”  

7.VROU: 

 

 

“Ag Abrietjie, vat ‘n eiertjie toe? Onthou jy hoe het die hoendertjie gemaak? Hoe 

het die hoendertjie gemaak? So koekeloekekoekeloeeeeee! Lekker eiertjie!”  
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1.KIND: “NEE, EK SOEK NIE ‘N EIER NIE!!!”   

2:VROU: “Hmmmm....weet jy ek dink jy kan maar vir my ‘n eiertjie en toastie bring, maak dit 

maar ‘n sagte eiertjie en ‘n wit toastie. Hy het nog nie sy kossies geeet nie. Kan jy 

dalk vir my ook ‘n ekstra bordjie, messie, vurkie en servetjie ook bring 

sebliefies....hoor hier jongie, kan jy dalk vir my ‘n ekstra kasie ook bysit. Hy is mal 

oor ‘n kasie op sy toastie met tamatiesousies. Abrie, Abrietjie, die tannie gaan vir 

jou ‘n eiertjie met ‘n kasie en toastie bring! Lekker kasie! Yummy yummy!”  

3.KELNER: Dan volg daar gewoontlik ‘n tranedal.   

4:VROU: “Abrietjie, luister gou vir mamma....as jy jou eiertjie eet mag jy ‘n groen melkie by 

kry. Oe lekker groen Miena MOE! Ag jongie, bring maar vir my ‘n groen milkshakie 

ook, maar net ‘n kleintjie, ek wil nie hê hy moet so vroeg in die oggend teveel 

suikertjies inkry nie. Kan jy dalk vir my ‘n ekstra papierkoppietjie en ‘n strootjie ook 

bring sebliefies, hy is besig om sy tandjies te wissel en hy kou gewoontlik die 

koppietjie se randjies morsaf! Ag en by the way, jy het die mooiste oorbelletjies 

aan! Dit is super doeper sweeties! Te cute vir woordjies! O gats patats, Abrie is 

besig om julle blommetjies te eet! Aapsie, liefie dief, moenie die tannie se plantjies 

eet nie goggie, hulle is siesa, gagga, poef! Ag hoor hier jongie, vreeslik dankie vir 

alles hoor, jy is te dierbaar vir woordjies!”  

5.KELNER: Twee maande kry ek presies dieselfde vrou, en toe lyk die scenario egter as volg:  

6.VROU: 

 

 

 

 

(praat teen ‘n hoë spoed, haal skaars asem) “Vriendin, ek sê jou ek kan dit nie 

meer vat nie, ek sweer ek gaan vir Andre’ vermoor! Hy is net totaal en al useless – 

hy is vasgeplak op sy bergfiets en ek rondspring van die môre tot die aand! Hou jou 
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(vervolg) rede, hou net gou jou rede...Abrie! ABRIE!!! Los uit daai blomme! Abrie ek sweer 

as jy nie nou daai blomme uitspoeg nie, gaan ek jou gatjie so aan die brand slaan 

dat jy vir ‘n week lank nie op jou potjie kan sit nie! Anyway....So ja, ek staan in die 

oggend op dan moet ek vir Abrietjie regkry en aantrek vir kleuterskool, sy 

broodjies maak en sy kleertjies inpak vir die middag, dan ontwaak Andre’ en kom 

hang in die kombuis rond opsoek na sy shaker wat alweer staan en stink in die 

wasbak, want hy het WEER vergeet om die ding uit te spoel en die melk het suur 

geraak, dan gaan ry hy fiets en ek vat vir Abrietjie kleuterskool toe.  Dan gaan ek 

werk toe, na werk moet ek jaag en Abrie gaan optel, hom gaan aflaai by sy Karate 

klasse, Woensdae het hy swemlesse by die Dolfyntjie Swemskool, dan weer hom 

gaan oplaai, huis toe jaag, Spar toe jaar en gaan inkopies doen terwyl ek vir 

Abrietjie moet verduidelik hy kan nie alles in mamma se trollie laai nie, want 

mamma het nie nou geld vir ‘n LIFE SIZE ANGRY BIRDS OPGESTOPTE VOËL nie! Dan 

weer huis toe jaag, aandete maak, vir Abrie in die bad en in die bed kry, vir Andre’ 

een of ander banting burger aan mekaar slaan, skottelgoed was, wasgoed was, 

Andre’ se vuil fietsklere was, myself was en dan so waar as wragtig as ek 

uiteindelik in die bed klim sal Andre’ na my toe draai en vir my sê: 

1.MAN: Lyfie, ek hoop nie jy het vanaand kopseer nie, want ek het SO na jou verlang! 

2.VROU: Hmmmm.....F***** NEE!!!” 

3.KELNER: “Kan ek dalk vir jou nog iets kry?” 

4:VROU: “Kry vir my ‘n prokureur en ‘n ekstra babysitter – ASSEBLIEF!” 
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1.KELNER: Dan kry jy jou tortelduifies....Nou Tortelduifies kan nogal misleidend wees – want 

jy sien daar sit een persoon, dan skiet jy vinnig om te gaan help, maar wonder bo 

wonder, so sodra jy nader stap, sien jy my wêreld daar is TWEE! Want die tweetjies 

sit so naby aan mekaar, hulle kon net so wel op een stoel gesit het.  Wanneer jy ‘n 

gesprek met tortelduifies voer is dit BAIE moeilik om hul aandag te behou vir 

langer as 60 sekondes, want die tweetjies het net oë vir mekaar.  SO wanneer jy 

tortelduifies bedien, verloop die gesprek gewoontlik as volg:  

“Goeiemiddag, o haai, askies, ek het nie gesien julle is twee nie, wag ek kry gou 

nog ‘n spyskaart...” 

2.VROU: “Nee, wag, Apie keer haar....Hoor hier, dit is nie nodig nie....ons deel sommer.”  

3.KELNER: “Natuurlik, ek verstaan. Goed, wat kan ek vir julle kry om te drink?”  

4.VROU: “Apie, bestel jy eerste...” 

5.MAN: “Nee lyfie, bestel jy...”  

6.VROU: “Ag maar varkie, ek wil hê jy moet eerste bestel, jy is seker al dood honger, kom 

ons kyk gou, my skat, wat wil jy hê?” 

7.MAN: “Poepsie, wat ek wil hê is nie op die spyskaart nie...” 

8.VROU: “Ag nee Beertjie, ek is jammer, moet ons liewer iewers anders heen gaan?”  

9.MAN: “Klossie, jy is nie op die spyskaart nie, en ek wil vir jou hê...” 

10.VROU: “aaaawwwwww, hoe sweet is dit! Ag mannetjie, jy is sooooo romanties!”  

11.MAN: “Lief vir jou Koekeloekie.”  

12.VROU: “Vir jou ook Toktokkie!”  

13.KELNER: “Kan ek vir julle iets kry om te drink?”  
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1.MAN: “Ja seblief, Lyfie, is jy nou seker oor dit?”  

2.VROU: “Ja Beertjie...” 

3.MAN: “Kan ons asseblief een large Koffie Shake kry en een muffin met biltong en 

maaskaas....” 

4.KELNER: “Okay, dit is redelik eenvoudig...so dit is een Koffie Shake en een biltong en 

maaskaas muffin...en vir jou?”  

5.VROU: “O nee, nee wag, dit is vir ons altwee....ek en my beertjie wil deel....soos die 

couples op Pretville...met soos in twee strootjies – dit is so romanties...”  

6.KELNER:  “Hmmmm....ja natuurlik....ek kan vir julle twee strootjies bring, maar wil julle die 

muffin ook deel? Want die muffin is baie klein...”  

7.MAN: “Ja, ek en my lyfie deel alles met mekaar, nê blommetjie...”  

8.VROU “Ag teddiebeer, jy is so diep! Ek sal altyd alles met jou deel.”  

9.MAN: “Belowe”  

10.VROU: “Belowe owe...”  

11.MAN: “Lyfie, ek wil net vir haar sê – wil jy die bakkie of die dakkie hê – van die muffin?”  

12.VROU: “Aaaawwww.....is hy nie te sweet vir woorde nie! Ag jy is so cute! Die bakkie of die 

dakkie? Ag nee wat mannetjie, kies jy...” 

13.MAN: “Nee kies jy.” 

14.VROU: “Maar ek het nounou net gekies – kies jy...”  

15.MAN: “is jy seker perdeby?”  

16.VROU: “100% my blom....”  

17.MAN: 

 

“Okay, wel ek is ‘n dude, so ek sal seker die bakkie vat....weet jy lyfie, op ‘n 

ernstiger noot – ek kan nie wag om eendag my bakkie en my dakkie met jou te 
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(vervolg) deel nie....”  

1.VROU: “o my word! O my word! Het jy dit gehoor! Apie, beteken dit....beteken dit jy wil 

met my trou?”  

2.MAN:  “Eendag my lyfie, eendag....”  

SFX 2:  Musiek – DIRK VAN DER WESTHUIZEN Gooi jou suiker oor my  

3.VROU: “O my word, o my word....APIE! Dit is ons LOVE SONG! Dit is so ‘n sign! Ek is lief vir 

jou Apie! Sing vir my met moves!”  

4.KELNER: Ek weet nie wat was die ergste nie, die feit dat hy die woorde geken het of die 

moves. Die enigste voordeel van tortelduifies is jy kan enige iets voor hulle neersit 

– hulle gaan nie weet of hulle chicken of beef eet nie.  Die nadeel is – apie het al sy 

geld spandeer op Lyfie, so jou tip is non-existing! En dan, die laaste, maar nie die 

minste nie – FLUISTER VROUTJIES! Ek het soveel respek vir mans gekry, want het jy 

al ooit probeer om ‘n vrou in die rede te val as sy besig is om te praat? Jy staan en 

hap bubbles soos Finding Nemo! Nou probeer dit wanneer hulle gesels! My einde 

is wanneer twee vrouens besig is om te gesels en jy hulle kos of drinkgoed vir hulle 

moet aandra.  Want kom ons jok nou nie vir mekaar nie...hoekom gaan vrouens na 

‘n koffiewinkel? Om te sit en te gesels!! Hulle kan presies dieselfde doen in die Pick 

en Pay vir die helfde minder geld...maar needless to say – koffiewinkels is vir gesels 

en skinder.  Nou probeer jy ‘n bord of ‘n piering neersit gedurende hierdie 

sustersontboesming dan kry jy die volgende reaksie:  

5.VROU: 

 

 

 

(fluisterend, stop die gesprek morsdood by elke elips) “Marie, het jy gehoor van 

Leon se.......se vroutjie Lett...itia....man sy het blykbaar haar.....kop heeltemal 

verloor en al.....Le...on se.....golfstokke.......verkoop.....nou is sy blyk.....baar ‘n 

les...bian....en sy het.....beginne golf speel....met sy s...t...okke....”     
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1.KELNER:  My magtig! Weet jy, ek gee nie om of Leon se Lesbian vrou al sy golfstokke 

verkoop het of nou iewers ‘n voëltjie klits op die 8ste puntjie nie – ek hoor, maar 

ek luister nie, so tannie, jy kan maar regtig praat en klaar praat, want weet jy wat 

gaan op die oomblik in my kop aan? 

SFX 3:  Mission Impossible – SPEEL SAGGIES IN AGTERGROND TERWYL KELNER VOORTGAAN 

MET MONOLOOG 

2.KELNER: 

(vervolg) 

Ag flippit, vat net jou handsak weg sodat ek hierdie blêrrie koppie koffie kan 

neersit, die melkbeker brand my vinger. Ek wonder of hulle skons of muffins 

gesoek het, ag ek kan nou nie onthou nie, miskien moet ek net gou vra, wag ek sal 

gou kyk of ek dit neersgeskryf het. Moenie oogkontak maak met tafel 6 nie, 

moenie oogkontak maak met tafel 6 nie....ag bliksem....nou gaan ek weer moet 

hoor hoe wonderlik haar ma se kaaskoek was en hoe rubberig die een was wat sy 

sopas geeet het, ek moet tafel 15 se rekening gaan print. Dêmmit, watse bestelling 

is die? Ek het vergeet om te sê hulle moet uie vervang met gebakte tamatie. As die 

dekselse tannie net haar handsak wil skuif sodat ek die koppie kan neersit!!! Ag 

daar roep tafel 3 my weer – as ek nog ‘n glas water moet aandra gaan ek crack, 

wat de hel is fout met die vrou, het sy ‘n tregter ingesluk....ag tannie skuif net jou 

HANDSAK!!!! 

MUSIEK DOOF UIT---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KELNER: 

 

 

Sien jy. Om te waiter is blêrrie moeilik, Skies, ek het nou behoorlik stoom 

afgeblaas, maar nou het jy my kant van die storie gehoor. En ja, miskien het ek so 

bietjie oordryf, soms is dit lekker om ‘n kelner te wees. Soms. ‘n Mens sien soveel 
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(vervolg) mense, hoor soveel stories. En soms slegs in daai splitsekonde wat jy ‘n skinkbord 

op ‘n tafel neersit hoor jy iets wat jy nie moes hoor nie, soms wat jy nie wou hoor 

nie...jy word ‘n ongenooide gas in iemand se binnekamer. Die een dag bedien ek ‘n 

ou tannie en haar tuinman.  Ek moet erken dit was ‘n vreemde kombinasie en die 

ongewone paartjie het soos ‘n seer duim uitgestaan tussen al die tannies met die 

opgeklitse hare en vet beursies.  Toe ek die bestelling neem was dit eenvoudig.  

Die tannie het na haar tuinman geloer en gesê: 

1.VROU: “Johannes, waarvoor is jy lus?”  

2.KELNER: Johannes het breed gesmile. 

3.MAN: “Mêddie, ons vat hom die regular order....” 

4.KELNER: Een bordjie tjips, een Coke en een koppie rooibostee.  Toe ek hulle eet en 

drinkgoed neersit was die tannie nie daar nie. Johannes het opgespring en die 

goed van die skinkbord afgepak.  Ek het hom so in sy middel 60’s geskat.  

“Johannes, kan ek vir jou tamatiesous bring?”  

5.MAN: “Assamblief Ntombi...die sous hy maak hom die tjips lekka soet...”   

6.KELNER: Ek kon nie meer my nuuskierigheid verduur nie en vra: “Johannes, wat kom maak 

julle hier vandag?”  Johannes het gelag en ‘n sluk Coke gevat.  

7.MAN: 

 

 

 

 

“Ek het hom die Mêddie die blomme kom wys.  Djy sien daai Mêddie, hys al banjan 

oud.  Nou bring ek hom die eleke maand, ek kom wys hom die mooi tuine en 

blomme en plante. Ek laat hom die nuwe blomme kies en ek leer hom van watter 

blomme hy hou van die son en watter blomme hy hou van die koue...Eish...Die 

mêddie hy het laas maand sleg geval in die tuin, nou maak het hom die tuin alleen 
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(vervolg) en die mêddie hy sit en hy sê my waar hy die blomme wil hê.  Die mêddie hy word 

al amper 82...die djaar ek gaan hom ‘n boom plant.   

SFX 4:                ANDERS – LIZE BEECKMAN (MUSIEK SPEEL SAGGIES IN AGTERGROND) 

1.MAN:  

(vervolg)  

‘n Kareeboom sodat ons twee altyd sal saam groei al is ons nie meer hier nie. Dan 

sal ons onse arms oopmaak vir al onse tjinners om by ons voete te kom speel. Djy 

weet ntombi, ek is banjan lief vir daai ou mêddie… Daai mêddie het my ingevat toe 

ek nog ‘n tsotsi was. Daai mêddie is goed vir my. Ek werk hom al vir by die 30 djaar.  

Daai mêddie hy het my hart kom toegroei soos die kakiebos.  Ek kry hom nie 

uitgespit nie. Ek try en ekke try, maar hy groei my binneste toe.” 

2.KELNER:  Needless to say, Johannes en Mêddie het my R2 getip.  Maar daardie storie was 

meer werd as al die geld in die wêreld.  Ja, ek het baie dinge geleer... ek het geleer  

MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND, maar ek het ook geleer vriendelikheid 

kos niks.  Kyk waar staan die tyd! Dit is al 10 voor 5 – ek moet begin toesluit.  Ek 

het die laaste shift gekry...ek het nog skottelgoed wat wag en die tafeldoeke moet 

gewas word...maar ek hoop om julle môre weer te sien. Onthou, ons maak 8h oop 

en ons het ‘n heerlike special – vir elke sny dekadente sjokoladekoek kry jy een 

Latte’ gratis! Moenie hierdie special misloop nie hoor! En ja, ons het vandag die 

koek gebak so dit is vars en dit is regtig baie lekker!  

BYK:  stoele wat skraap oor teelvloere, koppies en pierings wat in ‘n wasbak gepak  

  word, en die draai van ‘n sleutel en ‘n deur wat toeklik. 

3.KELNER: 

(vervolg) 

Weet jy waaraan dink ek nou! Ek onthou toe ons altyd by my ouma gaan kuier het 

op die plaas – en ek onthou as ek ‘n tantrum sou gooi omdat haar pampoen te min 
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KELNER.... suiker in het, of as sy perongeluk gemmer in die malvapoeding gegooi het of as 

daar net roomys en jellie is nie trifel soos elke kerfees nie – wat het my ouma altyd 

gesê:  

1.VROU: Sien ek ‘n vloermoer! Sien ek ‘n vloermoer! Moet ek vir jou badkamer toe vat en 

vir jou iets gaan gee om oor te huil? Hmmmm? Waar is jou maniere!  

SHARRAP EN EET JOU KOS!   

2.KELNER: Nou kyk,  een ding weet ek – my ouma was ‘n wyse vrou en my ouma was nooit 

verkeerd nie!   

SFX5:  DON’T RAIN ON MY PARADE 

 

      DIE EINDE 


