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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 en sy 
hoor nie so lekker nie. 

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

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 was ’n eier wat nog nie uitgebroei het nie, maar sedert die 
vorige verhaal het hy nou uitgebroei. Hy is ’n kuiken. En ’n 
liefdevolle seuntjie. 

Musiek: Daar’s ’n hoender wat ’n eier nie kan lê
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Grietjie: Oe! Hallo maaitjies. Hallooooo??? Julle sal bietjie harder moet 
praat, tannie Grietjie kan mos nie meer so mooi hoor nie! Hallo 
Maaitjies!?  

Vir die maatjies wat my nie ken nie; my naam is tannie Grietjie 
Gans. Ek weet nie of julle my kan onthou nie, maar ek het so rukkie 
terug ook hier by julle gekuier, toe ons die storie vertel het van Hans 
Haas se Hospitaal. Ek het goeie nuus maatjies, die hospitaal is toe 
gebou en al die diere hier op Haaslaagte het nou ’n plek om heen te 
gaan as hulle siek voel! 

[Sy tel die eiers in haar mandjie] Een, twee, drie…daarsy..my drie 
kleintjies is nog darem hier. Maats, ek vergeet soms hoeveel eiers 
ek het, daarom moet ek maar kort-kort tel. Tannie hoor nie altyd so 
lekker nie, maar sy onthou ook nie altyd so mooi nie. Iets wat ek wel 
onthou is hoe stoute Morrie die Meerkat amper ons planne vir die 
hospitaal in die wiele gery het! Onthou julle vir Morrie Maatjies? 
[Morre stap deur die kids en treiter ’n paar] Vir die wat nie weet nie, 
Morrie is ’n stoute Meerkat wat hier op Haaslaagte bly. Hy wou nie 
sy gaatjie skuif vir ons hospitaal nie, maar het darem toe op die ou 
einde ingestem. [Sy gaap] 

Sjoe, maats, op my ouderdom moet ek maar gereeld so ’n ou uiltjie 
knip of sal ek sê gansie-knip [Lag vir haar eie grappie]. Wie weet 
wat ‘uiltjie knip’ beteken?  
Ja, dis reg, tannie wil so ’n bietjie slaap. Ek’s mos mal vir ’n 
middagslapie!  
[Sy skuifel rond en kry uiteindelik haar lê-snork vreeslik hard] 

Hans: [Kom singend in] Hasie, hoekom is jou stert so kort, Hasie, hoekom 
is jou stert so kort? Hasie hoekom is jou stert so kort? Wat het van 
jou stertjie geword? Oe, hallo maats! Ek’t julle amper nie eers daar 
gesien nie! Ek is in so ’n goeie bui vandag…[hy merk vir tannie 
Grietjie op wat slaap] Oe, lyk my ou antie Griet vang ’n 
middagslapie. Ek dink ek moet haar bietjie skrik maak voor ek die 
hase-pad kies! 
[hy beduie aan die kinders om stil te wees en trippel flink oor na 
waar tannie Grietjie lê en dut]
Boe!!!!

Grietjie: Aaaahhhhh!!!!! [Sy vlieg vinnig op en jy sien net eiers deur die lug 
trek!] Gids, Hans! Skrik ek nou vir jou! [Sy skarrel rond om al haar 
eiers op te tel] 

Hans: Ja, tannie het lekker geskrik! 
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Grietjie: Een, twee drie…sjoe, darem is hulle almal nog hier en in een stuk! 

Hans: Ag, ek’s jammer tannie, ek kon myself net nie gekeer het nie, tannie 
het so lekker geskrik! 

Grietjie: Wie het begin hik?

Hans: Nee tannie, skrik! 

Grietjie: Sê jy ek’s dik????

Hans: Nee tannie nooit!!! Tannie, het tannie al die oulike maatjies hier 
gesien vandag? 

Grietjie: Ja, ou Hans, ek is al vir ’n wyle hier en het al klaar al die maats 
gegroet! 

Hans: Tannie! 

Grietjie: [Skrik] Wat? Het ek ’n eier verloor!!!???

Hans Haha, nee tannie, ek het ’n plan!

Grietjie: Wie slaan wie met ’n pan?

Hans: Nee tannie! ’n PLAN! 

Grietjie: O, ’n plan! Sjoe, Hans, ek het al baie planne in die lewe gehad, 
maar soms werk dit net nie uit soos dit moet nie… [Hans kyk haar 
snaaks aan] 

Hans: Okei, tannie. My plan is - kom ons leer vir die maatjies ’n liedjie! 

Grietjie: Ja, dis 'n goeie plan Hans! Ek het so lanklaas my hees stem laat 
jubel! 

Hans: Maats, ken julle ‘Hasie, hoekom is jou stert so kort?’  Wel, ek en 
tannie Grietjie sal vir julle leer! Dit gaan so… 
Hasie, hoekom is jou stert so kort?
Hasie, hoekom is jou stert so kort?
Hasie, hoekom is jou stert so kort?
Wat het van jou stertjie geword?

Mooi maats! Julle is darem oulik hoor en julle dans so oulik! En 
tannie Grietjie!!! Wow! So oulike! En so ’n mooi stem!!!

Musiek: Hasie hoekom is jou stert so kort

Grietjie: Ag, dankie Hans! Dis nou ’n groot pluimpie in my hoed! Of veer in 
my kop!?

�4



Hans: Kom ons sing die liedjie nog ’n keer! 1, 2, 3…

Hasie, hoekom is jou stert so kort?
Hasie, hoekom is jou stert so kort?
Hasie, hoekom is jou stert so kort?
Wat het van jou stertjie geword?

Mooi maats!!!

[Bob kom ingehardloop!]

Bob: Oe oe ah ah!!!! 

Hans: Haai Bob! Maatjies hierdie is Bob! Onthou julle hom?

Bob: Oe oe ah ah!!!! [Bob gaan mal!]

Hans: Stadig Bob, wat probeer jy sê?

Paulina: [Kom vinnig ingehardloop] Mnr. Hans kom vinnig!!!!…mnr…se 
bos….rook ….vlamme….vuur….brand….

Hans: Stadig Paulina, wat gaan aan???

[Ons sien vir Dr. Piet in die agtergrond met ’n emmer hardloop]

Dr. Piet: Hans! Daars ’n vuur by jou huis!!!

[Tannie Grietjie en Hans spring op en weet nie lekker wat om te 
doen nie. Almal skarrel af!]

[Morrie kom deur die kinders gesluip met ’n pak marshmallows]

Morrie: Hiehiehie… Daardie simpel diertjies gaan nou lekker sukkel om my 
vuurtjie dood te maak. Ag, bly stil julle simpel diertjies! Dis nie só erg 
nie! Ek’t net ’n klein vuurtjie gemaak om my marshmallows te braai, 
mmmm yummy yummy!  En toe poef! Toe slaan die bos langs die 
huis aan die brand! Hahahaha! [Hy sing teisterend] Hasie hoekom is 
jou stert so kort…want ekt hom afgebrand!!! Hahahaha [Hy hardloop 
af en gooi ’n paar marshmallows tussen die kinders in]

[Wat nou volg is ’n deurmekaarspul van diere met emmers wat 
kranksinnig rondhardloop…tot dit stil raak…]

Musiek: I’m a Fireball?

[Eddie kom ingestap met ’n vuil gesiggie vol as]
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Eddie: Sjoe! Dit was nou ’n gesukkel. Oe, hallo maatjies! Ek is Eddie! Eddie 
die eier! Hiehiehie. Wel, ek’s nie meer ’n eier nie, ek het uitgebroei! 
Ek’s nou wat hulle noem ’n kuiken! Wie weet wat is ’n kuiken maats? 
Goeie werk! Ja, my ma is ’n hen en my pa ’n haan! Ons is almal 
hoenders! Maar ongelukkig weet ek nie waar my mamma en pappa 
is nie. [Hy raak hartseer] 

[Al die ander diere kom ingestap - almal se gesigte vuil]

Paulina: Haai ou Eddie’tjie, wat’s fout seun? 

Hans: Eddie! Wat’s verkeerd ou maat? 

Eddie: Niks nie julle, ek mis maar net my mamma en pappa! 

Bob: [Gee hom ’n drukkie] Oe oe ah ah mmm [Hy beduie dat almal familie 
is]

Dr. Piet: Ja, ou Bob, nes jy daar sê; ons is almal familie! Dit laat my dink aan 
’n gediggie wat ek jare terug geskryf het! 

[Al die ander dier sug] ‘Hier kom alweer ‘n ding’ [Net Grietjie vang 
nie wat aangaan nie]

Grietjie: Haai Dr. Piet, so laat ons hoor! 

[Die ander rol hul oë en maak opmerkings. Dr. Piet maak sy keel 
skoon]

Dr. Piet: ‘Familie’ deur PJ Paddaloven:

Deur die jare heen
het die Here ander aan ons geleen
Hulle het gekom en gegaan
en soms in die reën alleen bly staan

Ons wat oorgebly het staan sterk
en weet ons sal hard moet werk
om mekaar naby te hou
al word die wolke soms blou

Ons eet graag pienk pote
en strooi rice crispies op ons skote….nee wag dis nie hoe hy lui 
nie…

Hans: [Klap hande] Bravo Dr. Piet! 

Grietjie: Eddie, maar hoekom is jou gesig so vuil? 

Bob: Oe oe ah ah!!!! Brand brand!!!
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Paulina: [Begin snik] Mnr. Hans se huis…

Hans: Ja, my huis…my huis is weg…

Dr. Piet: Ons is regtig jammer Hans. Ons het alles probeer om die vlamme te 
stop. Bob het selfs van sy natuurlike watertjies gebruik in ’n 
desperate maar heldelike beenlig-oomblik. 

Grietjie: Maar hoe het die brand begin Hans?

Hans: Ek weet nie tannie, vanoggend toe ek daar weg is, was als nog reg. 

[Die kinders probeer iets sê]

Paulina: Haai nee maatjies julle raas! Ons het ’n stil oomblik hier nodig vir 
arme burgemeester se huis.

Bob: Oe oe ah ah!!!! [Bob gaan mal saam met die kinders!]

Dr. Piet: Wat is dit Bob? 

Bob: Oe oe ah ah!!!! 

Dr. Piet: Wat sê jy Bob? 

Bob: Oe oe ah ah!!!! 

[Die diere staan op ’n ry en probeer uitmaak wat hy sê - hul maak 
geluide in die ry af]

Dr. Piet: Ek het dit! Dit wil vir my voorkom asof Morrie iets met die vuur te 
doen gehad het. Iets van ’n mellow vuur in ’n marshland?

Paulina: Die kiddies sê dit was Morrie! Hy het ’n vuur gemaak om 
marshmallows te braai!!!

Grietjie: Daardie vervlakse Meerkat! Hy’s altyd besig met meerkattekwaad!!!

Eddie: Tannie Grietjie, ek’s bang vir Morrie. 

Grietjie: Haai, foei my kind. Jy hoef nie bang te wees nie! Ons is almal hier 
om jou te beskerm. 

Eddie: En ek’s bang vir vuur tannie!

Grietjie: Ja my kind, vuur kan baie gevaarlik wees! Hoor julle maatjies! Vuur 
is baie gevaarlik. Julle moet nooit alleen met vuurhoutjies speel nie, 
net pappa mag as hy die braaivliesvuur wil aansteek. Hoor julle?

Hans: Darem het die sand gehelp, dankie Dr. Piet. 

Eddie: Die sand? 
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Haas: Ja, Eddie seun, water help om ’n vuur te blus, maar sand werk die 
beste! 

[Paulina krap in haar handsak]

Eddie? Sand? Rerig? Hoekom?

Paulina: Mmm, ek blameer nie vuur nie, want as sand op my lipstick kom dan 
wil ek ook doodgaan! 

[Bob kom staan by haar - lippe getuit]

Dr. Piet: Ag, nee man Paulina, jy maak die kind nou deurmekaar! 

Paulina: Skoert Bob! Moenie nou weer jou bobbejaanstreke hier uithaal nie! 
[Kyk vir haarself in ‘n hand-spieëltjie] Oe seksie lyk ek nou nê! Die 
vere maak die voël nê? En die lippe maak hom lekker!!!!

Musiek: Paulina

Grietjie: Jou gesig is nog vuil meisie! So die lipstick help nie veel nie. Maar 
kan ons asb nou aandag gee aan die situasie! Wat gaan ons nou 
maak aangaande arme Hans se huis?

Bob: Oe oe ah ah Morrie Morrie!!!! [Hy beduie in ’n rigting]

Paulina: Morrie is seker weer terug na sy nuwe gat toe! 

Haas: Dis al waar hy kan wegkruip ja! 

Grietjie: Waar is Morrie se gat nou weer?

Eddie: Oe, ek weet! Sy ou gat was daar waar die nuwe hospitaal gebou is, 
maar nou is dit links van daardie koppie! 

Grietjie: Ja, dankie Eddie - ’n Koppie tee sal nou lekker wees! 

Eddie: Huh?

Hans: Toemaar Eddie, tannie Griet hoor nie altyd so lekker nie! 

Dr. Piet: Ons sal vir Morrie moet gaan haal Hans. Hy moet betaal vir wat hy 
gedoen het! 

Almal: Ja, netso. Hy moet betaal! Hy sal die huis moet oorbou! etc. 

[Hulle stap af - die dekor stukke draai om - ons is by Morrie se gat]

Advertensie: Hans Haas Serp - Liedjie! met track! RAP?

[Morrie lê lekker en snork - die ander diere kom ingesluip]

Hans: Shhh!

Eddie: Dis so donker
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Hans: Shhh!

Paulina: Dit ruik nie baie lekker nie! [Sy grawe in haar handsak en kry ’n 
botteltjie uit - spuit verwoed]

Hans: Shhh! [Sy spuit sommer vir Hans ook in die gesig]

Dr. Piet: Waar’s hy?

Hans: Shhh!

Grietjie: Wie’s bly?

Hans: Shhh!

Grietjie: Ag, Shhhh jouself man!

Eddie: Ek hoor hom

Bob: Oe oe ah ah!!!! [Bob wys waar Morrie lê en sy gille maak Morrie 
wakker]

Morrie: Aaaahhh! Wie’s daar!!!!??? [Hy spring op en ’n jaag toneel speel af - 
Morrie eindig tussen al die kinders en probeer daar wegkruip, maar 
hulle wys die ander diere waar hy is]

Musiek: Chase

Hans: Ons het jou Morrie! 

Morrie: Los my uit man! 

Dr. Piet: Moenie probeer baklei nie Mortimer Jakobus Manie Meerkat!!!

Eddie: Ek’t nie geweet hy’t soveel name nie? 

Paulina: Toema ek ook nie!

Grietjie: Morrie! Het jy vuur gemaak langs Hans se huis? 

Morrie: Ek? Nee nooit nie!!

[Die kinders sê dit was hy]

Hans: Morrie! Luister mooi! Was dit jy wat vuur gemaak het om jou 
marshmallows te braai? 

Morrie: Watse marshmallows?

Bob: [Haal die marshmallows uit Morrie se sak] Oe oe ah ah!!! [Morrie 
gryp dit terug dan gryp Eddie dit]

Eddie: Hierdie marshmallows Oom Morrie! 

Morrie: Gee terug hier jou klein veerbol! Of ek maak weer roereier van jou! 
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Dr. Piet: Haai Morrie, weet jy hoe gevaarlik dit is om ’n vuur te maak in die 
veld. 

Grietjie: Ja Morrie, en dis nog boonop so droog ook hier op haaslaagte! ’n 
vuur kan so maklik deur ’n wind versprei word! 

Bob: Oe oe ah ah!!!! [Spring rond en kyk op …wag vir reën - doen ’n 
reëndansie]

Hans: Ons maatjies weet selfs om met vuur te speel is gevaarlik! Nê 
maatjies! 

Dr. Piet: En as ons nie die vuur betyds geblus het nie, sou die hele 
Haaslaagte afgebrand het - jou huisie ook! 

Morrie: Haai rerig?

Paulina: Ja jou dom Moroonkat! [Sy slaan hom oor die kop met haar 
handsak]

Morrie: Eina!

Grietjie: Arme Burgemeester, Skoolhoof, Rasieleier Hans se huis is weg! 
Daar het niks oorgebly nie! 

Morrie: Haai rerig?

Paulina: Ja jou dom Misbol! [Sy slaan hom oor die kop met haar handsak]

Morrie: Eina!

Hans: Okei, Paulina. Dis nou genoeg.

Morrie: Ek het nie bedoel om sy huis af te brand nie! Net die bos langs sy 
huis het gebrand toe ek daar weg is. 

Paulina: Vuur kan versprei dommie! 

Grietjie: Wie's jou tjommie?

Dr. Piet: Toemaar Hans, ons sal almal help om vir jou ’n nuwe huisie te bou! 

Morrie: Ons sal? [Paulina mik om weer te slaan]

Grietjie: Ja, Morrie, ons sal. ALMAL! En dit sluit jou stoute gevreet ook in!

Eddie: Gaan tannie Grietjie vir Morrie eet??? 

Hans: Nee, Eddie, sy bedoel maar net hy moet help. 

Paulina: Hy moenie net help nie, hy sal die hardste moet werk om op te 
maak vir sy domgeid! 

Dr. Piet: Kom julle, laat ons aan die werk spring! 
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Bob: Oe oe ah ah!!!! 

Dr. Piet: Wat’s dit Bob?

Bob: Oe oe ah ah!!!! 

[Die diere probeer uitmaak wat Bob sê]

Dr. Piet: Ek het dit! Bob wil hê ons moet weer ’n liedjie saam al die maatjies 
sing! 

Paulina: Dis ’n goeie idee ou Bob! Kom maats, kom ons sing ‘n liedjie saam! 

[Almal sing en dans saam en aan die einde groet al die diere die 
maats - net Grietjie en Eddie bly agter]

Musiek hi ho, hi ho, off to work we go! - of moderne song

Grietjie: En so het al die diere saamgewerk om weer vir Hans ‘n nuwe huis te 
bou. En van daardie dag af het niemand weer met vuur gespeel nie 
en was almal baie meer versigtig. 

Eddie: Niemand nie tannie?

Grietjie: Okei, jy’t my uitgevang - ek maak darem so nou en dan ’n vuurtjie vir 
’n ou braaivleisie!

Eddie: Ek het dit geweet!

Grietjie: En so maats het al die diere op Haaslaagte vir ’n wyle in vrede saam 
geleef. 

Eddie: Selfs Morrie tannie? 

Grietjie: Selfs ou stoutgat Morrie! 

Hulle stap saam af. 

Musiek: Al die diere kom op vir laaste song

Die Einde! 
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