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KARAKTERS
Hans: Hans is ’n groot blou haas en sy naam H.A.N.S staan vir Hendrikus, 

Arend, Nikodemus, Stefaans. Hy is die burgemeester van 
Haaslaagte. 

Grietjie: Grietjie is ’n gans. Sy is ’n baie ou, wyse gans en is die oudste 
bewoner van Haaslaagte. Sy is ook dan die storie-verteller. 

Dr. Piet: Dr. Piet is ’n padda. Hy is die dokter op die dorp. Hy is ’n baie slim 
en wyse karakter. 

Paulina: Paulina is ’n Pappegaai en kom bietjie van die ander kant van die 
treinspoor af. Sy kan baie mooi sing. Sy dra altyd ’n handsak by 
haar vol interessanthede. 

Bob: Bob is ’n bobbejaan en nie baie slim nie. Hy lewer kommentaar en 
herhaal graag goed wat reeds gesê is. 

Morrie: Morrie is die skobbejak op die dorp. Hy’s heeltyd besig om poetse te 
bak en om die lewe op Haaslaagte vir almal moeilik te maak! 

Eddie: Eddie is ’n eier wat nog nie uitgebroei het nie. Letterlik net ’n eier 
met 2 beentjies wat uitsteek. Hy hardloop heeltyd teen die ander 
karakters vas en maak sagte krapgeluidjies van binne sy dop. 
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Musiek Daar’s ’n hoender wat ’n eier nie kan lé

Grietjie: Oe! Hallo maaitjies. Sjoe, ek het julle nie eers daar gesien nie! My 
naam is Grietjie Gans. En ek is ’n Gans…haha, ek’s seker julle kan 
sien ek’s ’n gansie. Wel, ek sal nou nie sê gans’ie’ nie - Ek het ’n 
bietjie kuikenvet wat ek nog moet afskud. Mmm..[Sy kyk in die verte 
in en sug] ek en my nessie [verwys na mandjie wat sy rondra] is nou 
al gans te lank hier op Haaslaagte! [’n eier val onder haar rok uit, 
maar sy kom niks agter nie] Dis hoekom ek ALLES weet wat 
aangaan hier op die dorp. Hier bly ’n hele klompie diere. Wil julle al 
die diere ontmoet maaitjies?  

Julle moet bietjie harder praat, tannie is oud en kan nie meer so 
mooi hoor nie. Wil julle die diere ontmoet? [Sy sien die eier en raak 
effe skaam[ Haai oepsie! Dit moet maar die ouderdom wees [sy sit 
eier in haar mandjie]  

Goed maats, kom ons roep die diere, maar julle gaan my moet help 
hoor, want tannie is oud en haar stem is nie meer so hard en 
duidelik soos in die ou dae nie. My stem is maar effe hees, pas 
seker maar by ’n gansie. [Sy lag vir haar eie grappie] 

Kom ons roep eerste vir Hans die Haas. Nou Hans is die burge…
wag kom ons begin by die begin. Hans was hoofseun van die skool, 
eerste rugbyspan-kaptein, hoof konstabel en tans die burgemeester 
van Hanslaagte. En sy naam H.A.N.S. staan vir Hendrikus, Arend, 
Nikodemus, Stefaans… Sjoe, maar dis ’n bekvol nê maaitjies? Dis 
hoekom ons hom maar net Hans noem. Dis makliker ja! So kom ons 
roep vir Hans maaitjies!  

Ek gaan tel 1,2,3 dan roep ons…HANS!  

1,2,[nog ’n eier val] …oe wag, my eier… [Hans kom in] 

Hans: Hallo maaitjies! [Tannie Grietjie skrik en lê sommer nog ’n eier] Hallo 
tannie Grietjie! [Eddie die eier kom agter Hans ingestrompel en loop 
teen Hans vas] Oe, versigtig Eddie. [Tannie Grietjie strompel rond 
om al die eiers bymekaar te kry]

Grietjie: Gids, Hans! Skrik ek nou vir jou! Ek en die maaikies was nog besig 
om jou te roep! [Sy tel die laaste eier op]

Hans: Ag, askies tog tannie Grietjie! Ek’t nou nie bedoel om tannie te laat 
skrik nie! 

Grietjie: Waarheen is jy oppad so vroeg in die oggend? 
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Hans: Ek’s oppad na die stadsaal toe tannie! Ons hou oudisies vir die 
talentkonsert om geld in te samel vir die Hospitaal. 

Grietjie: Wie is kaal?

Hans: Nee tannie, hospitaal….oudisies…

Grietjie: Oudisies sê jy? Dis ’n groot woord vir ons maaitjies. Weet julle wat 
beteken Oudisies maatjies? Dis nou as jy ’n talent het soos sing of 
dans of ’n musiekinstrument speel. Dan doen jy ’n oudisie vir ’n 
konsert of vertoning om te kan sien of jy dit goed doen of nie. 

Eddie: [maak ’n krap geluidjie van binne die eier]

Hans: Wat sê jy Eddie?

Eddie: [maak nog ’n krap geluidjie van binne die eier]

Hans: Maatjies, Eddie sê hy gaan ook deelneem aan die talentkonsert. Hy 
wil tromme speel. Sjoe, Eddie ek weet nie hoe jy gaan speel sonder 
armpies nie jong, jy sal dalk maar nog ’n rukkie moet wag tot jy 
heeltemal uitgebroei het. 

Eddie: [maak nog ’n krap geluidjie van binne die eier]

Hans: Wat’s dit nou al weer Eddie?

Eddie: [maak ’n krap geluidjie en sing a deuntjie wat klink soos ‘Bobbejaan 
klim die berg’ van binne die eier]

Hans: Maaitjies! Eddie wil hê ons moet ‘Bobbejaan klim die berg sing’. Ken 
julle die liedjie? Julle doen? Maar hier op Haaslaagte sing ons dit ’n 
bietjie anders. Kom ek leer julle gou gou! 

Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg want Morrie wil hom terg
Hoera vir die Bobby bobbejaan. 

Maaitjies, julle wonder seker nou wie Morrie?

Grietjie: Wanneer kom die lorrie?

Hans: Nee tannie Morrie. M O R R I E 

Grietjie: Oooo, daardie stoutstert! 
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Hans: Nou, maatjies Morrie is die Meerkat hier op die dorp en hy is baie 
stout! Hy’s altyd besig om poetse te bak en om vir Bobbejaan en al 
die ander diere te terg! Dis hoekom ons die liedjie so sing hier op 
Haaslaagte! [Morrie hardloop deur die kinders en maak ’n paar skrik 
- die ander diere sien dit nie]
Kom ons sing weer! Kom tannie, sing saam! 

Grietjie: Goed Hans, ek sal my bes probeer! 

Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg want Morrie wil hom terg
Hoera vir die Bobby bobbejaan. 

Mooi maats!!! Julle het hom amper! Kom tannie Gans, kom ons sing 
harder! 

Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg want Morrie wil hom terg
Hoera vir die Bobby bobbejaan. 

Mooi maats! Julle is ’n talentvolle spul hoor!

Nou goed, tannie Grietjie laat ek en Eddie ons ry kry, ek’s bang ons 
is laat vir die oudisies! Kom Eddie, kom ons maak soos beesmis en 
val in die pad! 

Grietjie: Wie val in ’n gat?

Hans: Toemaar tannie! Tata maats! 

Grietjie: Dis regso Hans. Sterkte met die oudisies en ek hoop sommer baie 
diere daag op! Ons het dringend ’n hospitaal nodig op hierdie dorp!

Hans: Tata Tannie! [Eddie maak ’n krapgeluidjie]

Grietjie: Totsiens Hans! Tata Eddie! 
My hemel maats, al hierdie gepraat van ’n konsert maak my nou 
sommer lus om ook deel te neem. Wat dink julle? Dalk moet ek ook 
gaan vir ’n oudisie?

Musiek [Doen die sexy hoender - Grietjie dans haar hart uit en dan stap Dr. 
Piet die Padda, Paulina Pappagaai en Bob die Bobbejaan en begin 
giggel vir tannie Gans. Sy stop net toe sy hul gewaar]

Grietjie: My aardetjie, kyk wie’s hier! Hallo Dr. Piet, Paulina en Bob! 

Dr. Piet: More tannie! More tannie! More! [klap sy eie kop]
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Paulina: Hallo antie! kakaaa! 

Bob: Oe oe a a antie! 

Grietjie: Haai maats, hierdie is nou Bobby van Jaarsveld, ag ek bedoel 
Bobby Bobbejaan van Haaslaagte waaroor ons nou nou gesing het! 

Dr. Piet: Het tannie Bobbejaan klim die berg vir die kinders geleer?

Paulina: Maar antie het hulle seker die regte-Haaslaagte-woorde geleer nê 
nê nê!?

Grietjie: Ja, Paulina Pappegaai. Ek ken mos die liedjie goed. Hy kom al jare 
saam met al my vere. Hans het darem ook so bietjie gehelp. 

Bob: Oe oe ah ah

Dr. Piet: Wat's dit Bob? Bob? Bob? 

Bob: Oe oe ah ah [neurie die liedjie]

Dr. Piet: Wag. Hoor ek reg? [moment tussen Bob en Piet] Bob wil hê ons 
moet die liedjie weer sing tannie Grietjie. 

Grietjie: O, ek sien, wil julle weer Bobbejaan klim die Berg sing kinders?

Paulina: Haai antie, maar hierdie is ’n klomp oulike kiddies! Kom ons sing 
saam julle! 1,2,3…

Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg want Morrie wil hom terg
Hoera vir die Bobby bobbejaan. 

[Bob gaan mal elke keer as hy sy naam in ’n liedjie hoor!]

Dr. Piet: Sjoe, maar hierdie is ’n klomp talentvolle kinders tannie Grietjie. 

Grietjie: Ja, dr. Piet Padda hulle is nogals hoor! Nou sê eers vir my waarheen 
is julle oppad? 

Bob: Oe oe ah ah [Bob beduie met sy hande in ’n rigting - Paulina klap 
hom oor die kop]

Dr. Piet: Kalmeer Bob, moet nou nie jou bobbejaanstreke hier uithaal nie 
man! 

Paulina: Ons is oppad stadsaal toe antie Griet! 

Grietjie: O, gaan julle vir oudisies vir die talentkonsert?

Paulina: Hoe weet tannie daarvan? [sy haal lipstiffie uit haar handsak en sit 
’n baie helder rooi kleur aan]
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Grietjie: Ag, ek het ’n blou voëltjie hoor fluit daarvan. 

Bob: [Bob probeer fluit maar blaas meer as enigeiets anders.]

Dr. Piet: [Sit sy hand oor Bob se mond] Ja tannie, ek is so opgewonde oor 
die talentkonsert, want al die geld wat ingesamel word gaan mos vir 
die nuwe hospitaal. 

Grietjie: Dierekraal?

Piet: Nee, tannie Hospitaal, hospitaal, hospitaal…

Grietjie: Ek hoor jou ja! Nou sê vir my Dr. Piet, waar gaan hierdie nuwe 
hospitaal gebou word? 

Dr. Piet: Daar net duskant die klein dammetjie, tannie, dammetjie, tannie. 

Grietjie: O, ek sien, maar is dit nie waar Morrie die Meerkat bly nie? 

Bob: Oe oe ah ah, ja Antie! Morrie, Morrie, Morrie!!!

Paulina: Oe, Antie, daai Meerkat se gat moet skuif! Kakaaaa [eggo]

Dr. Piet: Ja, tannie, ag dis die minste wat hy kan doen. Hy kan mos maar net 
sy gaatjie-huisie skuif, want die Hospitaal gaan vir baie diere kan 
help. 

Grietjie: Oe, julle weet hoe moeilik daai Morrie kan wees! 

Paulina: Ja, antie, maar hy moet bietjie begin dink aan al die ander diere wat 
’n hospitaal dringend nodig het en nie net aan homself nie! Nê 
maatjies? Mens dink mos aan jou maatjies om jou en nie net altyd 
aan jouself nie! Dis tyd vir ’n #selfie! [sy haal haar bling selfoon uit 
en staan reg - dan sien sy die ander diere] Ek bedoel kom ons neem 
’n #onsie! Kom almal…is almal in? Sê Kakaaaaa!!!!
Ek gaan definitief hierdie TWEET! #verefabulous! #fraaivoël 
#papaawesome #amazeballs #pragtigepappagaai

Piet: Goed, Paulina, ons kry die prentjie #####

Bob: [maak soos ’n ambulans] Pie poh pie poh

[Paulina slaan vir Bobbejaan oor die kop met haar handsak]

Grietjie: Ek dink Bobbejaan het ook dalk ’n hospitaal nodig. 

Dr. Piet: [Vat sy stetoskoop en voel Bob se hartklop - Bob asem baie hard in 
en uit] Nee, wat…perdfris! Is is is is…Kom julle, ons gaan laat wees! 
Lekker dag verder tannie Grietjie! kie kie kie kie

Paulina: Cheers Antie! Kakaa! 

Grietjie: Totsiens Julle! 
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Bob: Oe oe ah ah [Bob hou sy hand uit vir ’n high 5 en ’n ongemaklike 
groet proses vind plaas tussen hom en tannie Grietjie]

Grietjie: Oe, maatjies, al hierdie opwinding het my nou sommer uitgeput! 
Dalk moet ek ’n klein slapie inwerk julle weet, vere van my 
ouderdom kort ’n lekker rus na al hierdie geskud. [sy skuifel rond, 
gaap, raak aan die slaap en snork vreeslik hard]

[Morrie kom ingesluip tussen die kinders deur en wys vir hulle om 
stil te bly]

Morrie: Bly stil julle simpel diertjies! Shhhh! Ek gaan hierdie vet antie bietjie 
skrik maak! Mal vir ’n skrikmaak-sessie. 

[Hy maak vir Grietjie skrik en jy sien net vere waai!]

Morrie: hahahahahahahaha! [Morrie vat ’n eier uit Grietjie se nes sonder dat 
sy sien]

Grietjie: Haai sies Morrie! Ek’t nou sommer ’n honderd vere afgeskrik!!!

Morrie: Haha, tannie het lekker geskrik! Ek voel ’n veer!!!

Grietjie: Morrie, wat het jy daar agter jou rug? 

Morrie: Niks nie tannie! [hy beduie vir die kinders om stil te bly]

Grietjie: Wat sê julle kinders? Wat is daar agter Morrie se rug? ’n Eier?

Morrie: Is nie! Hulle jok tannie! 

Grietjie: Gee dadelik terug my eier Morrie! 

Morrie: Nee! 

Musiek Daar begin ‘n jaagsessie deur die gehoor. Morrie skel goed soos ‘jou 
ou vet voël! Jy sal my nie kan vang nie’ Grietjie: ‘Ek gaan jou mond 
met seep uitwas jou skobbejak!” Uiteindelik keer sy hom voor.

Grietjie: Morrie, moet nie dat ek jou snorbaarde met ’n tweaser uitpluk nie! 

Morrie: Oe, nee tannie, dis te seer. Ugh, dê! Hierso, vat die ou simpel eier 
tog! [hy gooi die eier na Grietjie en sy laat val dit amper. Morrie 
hardloop af]

Grietjie: Oe, hemel kinders! Daai Morrie is ’n stout-stert! Ai toggie toggie tog. 
Mmm, dink julle ek moet ook gaan vir ’n oudisie kinders? Mmm, ek 
dink tog ek moet, want die konsert gaan tog vir ’n goeie doel…

Musiek [Sy dans terwyl sy afstap]
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Hans: [Hans kom in met groot haas-clipboard] 
Hello hase en here en maats. Welkom by die Haaslaagte-stadsaal 
gedenk aan my oorlede dowe oom Herklaas. Oe, kyk hoe kyk sy vir 
my! Ons is almal hier vir ’n goeie doel, so kom ons kyk watter talent 
Haalaagte het vir die talentkonsert. Eerste op die lys is nr. 23! [kriek 
kriek]

Hans: Dr. Piet! Dis jy! 

Dr. Piet: O, my paddavoete, ek’s sommer groen van die senuwees. [Hy gaan 
staan op ’n plek in die middel van die verhoog] Goeiemiddag almal, 
ek is Dr. Piet Padda en ek doen graag vir julle ’n gedig van C.J 
Padaloven. So gun my ’n paar gevleuelde paddawoorde:
[hy maak sy keel skoon]
My naam is Piet pompies
Ek ry graag op donkies
Ek werk daar op die plase
en boer met pienk en blou hase
soms is ek lui
dan sit ek en brei
Groot groen komberse
vir laataand opsit met kerse
My naam is Piet pompies
Ek dra soms ook rompies…oe nee wag, dis nie die woorde nie…

Baie dankie. [Paulina klap ongemaklik hande in die agtergrond]

Hans: Uhm, baie dankie dr. Piet, volgende is nr. 27

Bob: Oe oe ah ah Paulina Paulina! 

Paulina: Shhh Bob! Ek weet dis nou ekke! [sy stap vorentoe en haal ’n baie 
bling-bling mikrofoon uit haar handsak]
Dagsê mense! Ek sing graag vir julle ’n liedjie geskryf deur my 
oorlede antie duifie duif:
Koer koer koer koer koer koer koer koer koer koer koer koer koer 
koer koer koer koer!!!! [sy begin sing en terwyl sy sing kom Morrie in 
en peuter met die klank en laat haar stem baie sleg klink oor die 
klanksisteem]

Bob: Oe oe ah ah Paulina Paulina! [hy klap hartstogtelik hande terwyl die 
res hul ore toegedruk het]

Hans: Baie dankie Paulina, volgende is nr. 32….Bob dis jy! 

Bob: [Bob stap vorentoe] Oe oe ah ah dans dans!
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[Hy begin dans en Morrie kom tussen die kinders deur en sit ’n groot 
piesangskil op die verhoog. Bob val homself amper disnis. Die ander 
diere skrik vreeslik groot en gaan help hom op.

Hans: Nou kan julle verstaan hoekom ons ’n hospitaal nodig het hier op 
Haaslaagte! Ek hoop Bobbejaan is okei. Goed, volgende is nr. 3 …
Dis nou Eddie… Eddie! Dis nou jou beurt! 

[Eddie begin met sy klopskoendans. Hy is baie oulik en almal lyk 
verbaas! Morrie besluit toe om albasters oor die verhoog te rol en 
daar gly arme Eddie oor die albasters en eindig plat op die grond!]

[Al die ander diere kom help vir arme Eddie op wat lê en spartel met 
sy bene in die lug!]

Paulina: Ai toggie julle, wat gaan ons doen? Niemand gaan na ons konsert 
toe wil kom nie, want daar gaan nie ’n konsert wees as ons nie 
items het nie! 

[Net toe, kom Grietjie die Gans in met Morrie aan die oor]

Grietjie: Dames en here en maats. Hierdie klein gedroggie is die oorsaak dat 
ons arme dierevriende nie hulle oudisies kon doen nie. Hy is so 
selfsugtig dat hy net sy eie gat wil red ten koste van ’n hospitaal wat 
AL die diere kan help! Sê jy’s jammer Morrie! 

[Morrie mompel iets]

Grietjie: Ek kan jou nie hoor nie Morrie! 

Morrie: Jammer! Okei, Ek’s jammer! 

[Paulina slaan vir Morrie oor die kop met haar handsak]

Paulina: Harder jou moedswillige Meerkat!

Morrie: Ek's jammer!!!

Hans: Gaan jy jou gat skuif Morrie?

Morrie: Okei

[Paulina slaan weer vir Morrie oor die kop met haar handsak]

Morrie: Eina! 

Dr. Piet: Ons kan jou nie hoor nie, Morrie! 

Morrie: Okei, ek sal my gat skuif vir julle simpel hospitaal! [lag vir sy eie 
grappie terwyl hy sy kop vryf]

Paulina: Jippeeeee!!!!
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Bob: [maak soos ’n ambulans] Pie poh pie poh

[Paulina slaan weer vir Bobbejaan oor die kop met haar handsak]

Dr. Piet: Maar ons het nog nie ’n talentkonsert om geld in te samel vir die 
Hospitaal nie. 

Hans: Talent? Gmph! Daarvan het ek baie. Paulina, kry vir my ’n besem. 

Paulina: n Besem?

Hans: Ja, Paulina, moenie vrae vra nie, kry net gou vir my ’n besem!

Paulina: Goed U burgemeester [sy doen ’n halwe buig soos sy uithardloop]

Dr. Piet: Ek wil nou nie snaaks klink nie, Hans, maar wat gaan jy met ’n 
besem maak?

Hans: Wag net, julle sal sien!

[Paulina kom terug met ’n besem]

Morrie: Hy gaan seker ’n straatveer word om geld in te samel! [Paulina kom 
in en mik weer om hom te slaan]

Paulina: Een standaard besem soos gevra, u burgemeester! 

[Hans begin die kop van die besem afdraai]

Grietjie: Ek wil nou nie snaaks klink nie maar dis nie hoe ek geleer is om ’n 
besem te gebruik nie. 

Hans: Maestro! Speel vir ons ’n lekker doef doef liedjie en staan terug julle! 

Musiek [Hans begin die stok swaai en al die diere is vreeslik verbaas en 
klap hande - Paulina val flou - Bob kry ’n sakdoekie ‘pie poh….’

Dr. Piet: Sjoe, Hans. Ons het nie geweet jy het so ’n talent nie? 

Hans: Ag, dankie julle, maar alle grappies op ’n stokkie nou. [Hy gee die 
stok terug vir Paulina.] Ons kort nog mense vir ons talentkonsert! 

Grietjie: Ek het dit! Ek dink al die kinders moet saam sing dan sal almal na 
die konsert toe wil kom! Wat dink julle kinders? 

Almal: Ja, dis ’n goeie idee! 

Hans: Ja, as almal saam werk dan kan ons mos amper enige iets regkry! 
nê maats? Julle ken mos nou al die liedjie maats? Kom ons sing 
almal saam! 
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PROPS  

Glitter mic 
Besem 
Klankboks 
Moonbag - Morrie 
Piesang 
Albasters 
Eiers - Grietjie 
Nessie 
Mic - Hans 
Sign - Stadsaal 
Nommers op lywe  
Blou Mic 

Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg oe oe ah ah oe oe
Bobbejaan klim die berg want Morrie wil hom terg
Hoera vir die Bobby bobbejaan. 

Bob: Oe a a monkey

Piet: Maats, Bob sê hy wil vir die maats ’n liedjie leer vir die talentkonsert! 

Musiek Monkey
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