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Voor show speel ‘huisie by die see’ myra maud

Bob verskyn op die verhoog met ’n half-opgeblaasde slang ‘lilo’. Hy het swem -‘vlerkies’ 

op sy arms en ’n sonbril aan. Hy sien die maats en begin te beduie…dans dans dans… en 
gooi ’n paar strandballe tussen die kinders in. 

Musiek: Hiekies in Hartenbos - Snotkop 

Hans verskyn op die verhoog. 

Hans: 	 Hallo maatjies! Hallo Bob! Dit lyk soos ’n lekker partytjie hierdie! Wat is die 
okkasie? 


Bob:	  	 Oe oe ha ha


Hans:	 Oe gatta pattata, maatjies ek kan nie Bobbejaan praat nie. Kan een van 
julle? Mmm…hierdie meneer lyk of hy kan Bobbejaan praat? Nie? Okei. 
Maats kom ons probeer om te raai wat Bob sê. Goed…ek sien ’n paar 
strandballe. Ek sien Bob dra swemvlerkies…en ’n sonbril…en bob het ’n 
slang…Gaan Bob dalk see toe?


Bob: 	 	 Oe oe ha ha

	 


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 hy het sedert 
uitgebroei en is nou ’n kuiken. En ’n liefdevolle seuntjie. 

Sakkie: Sakkie is ’n seeskilpad wat die diere ontmoet in Hartenbos en leer 
vir hulle ’n paar Lesse oor die see
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Hans: 		 My hemel Bob, dis nou ’n toeval, ek gaan ook see toe. Maar Bob, vertel my 	
	 	 nou eers na watter see toe gaan jy? 


Bob begin beduie..’hart’….en dan ‘bos’….beduie na sy borshare toe 

Hans: 	 Hart en bos? Hartenbos!!!! Slaan my nou met ’n nat vis Bob…ek gaan ook 
Hartenbos toe! 


Bob:	 	 Oe oe ah ah


Hans:	 	 Wat sê jy daar Bob? 


Bob:	 	 Oe oe ah ah


Hans:	 	 Haai maats! Dr. Piet Padda het my al ’n bietjie Bobbejaan-taal geleer, so 	 	
	 	 kom ons kyk of ek kan verstaan wat Bob sê. Sê weer Bob.


Bob:	 	 Oe oe ah ah


Hans:	 	 Oe oe ah ah


Hierdie hou ’n rukkie aan en uiteindelik verstaan Hans wat Bob sê, Bob beduie na sy 
sonBRIL en dan na ’n seuntjie in die gehoor. Briljantjie 

Hans:	 	 Bob wil hê ons moet dans op ’n liedjie…Bril? En seuntjie? Brilseuntjie? 	 	
	 	 Bleeksiel? Bril…jan? Briljantjie? Weet julle watter liedjie hy van praat? Want 	
	 	 ek het nog nooit in my lewe van so ’n liedjie gehoor nie. Mnr. Platejoggie, 		
	 	 het jy so ’n liedjie daar in jou musiekboks? Hy sê hy het ja…kom ons hoor.


Briljantjie: Liedjie begin speel en Bob dans saam, Hans val gou in en dan kinders  

Hans: 		 Haai Bob, dis nou ’n lekker liedjie en dansie. Kom ons leer vir die maats die 	
	 	 dansie.  (hul leer vir maats die dans)


Na die song loop Bob af en waai 

Hans: 	 Wag nou eers Bob - jy kan nie net see toe gaan met ’n bal en ’n slang nie. 
Daar’s baie meer wat mens moet inpak! Maats, weet julle wat mens inpak 
see toe?


Kinders reageer. 

Hans: 	 Mooi julle! Terwyl ons so van benodighede vir die strand praat, kom ek 
vertel julle gou wat om als in te pak see toe, maar ek gaan ’n assistent nodig 
hê. Mmm…Paulina sal kan help! Kom ons roep haar gou maats! 1, 2, 3…
Paulina! Nee julle sal moet harder skree…1, 2, 3…Paulina!


	 �3



Paulina kom ingestrompel met ’n hele sak vol goed.


Paulina:	 Ja ek kom, hang aan ’n tak! Dit voel omtrent of ek krismisvader is met 	 	
	 	 hierdie moe….


Piet:	 Moet nou nie so kla nie Paulina’tjie. Die kinders wag in spanning om te hoor 
wat hul moet inpak see toe!


Dr. Piet en Eddie kom ingestap en sê ‘Hallo maats!’ 

Paulina: 	 Ek weet nogsteeds nie hoekom ’n parra moet saam gaan see toe nie. 

Die Paddakonsert 

Eddie:	 Dr. Piet moét saam gaan tannie, want sê nou iemand trap op ’n skerp 
skulpie of nog erger ’n bloublasie!


Grietjie kom ingewaggel 

Grietjie: 	 Ja, Hallo blou-hasie! 


Hans:	  	 Hallo Tannie Griet, Dr. Piet en hallo Eddie. 

Grietjie:	 Ag, kyk die oulike klomp mens-diertjies hier! Ad-lib


Eddie:		 Hallo oom Hans! Ek’s só opgewonde want Tannie Grietjie sê ons gaan 	 	
	 	 Hawaii toe! 


Piet: 	 	 Haai ou Griet, wat vertel jy die stomme kind?


Grietjie: 	 Wie het ’n storm wind? Sjoe…waar’s die dokter nou? Oe, hier’s hy. Jou 	 	
	 	 amper nie daar gesien nie Dr. Piet, jy raak so weg met daardie 	 	 	
	 	 gekammofleerde groen lagie wat jy altyd aanhet. 


Hans: 		 Ons gaan Hartenbos toe Eddie. 


Eddie: 	 Hartenbos? 


Grietjie: 	 Hartenbos, Hawaii..albei begin met ’n Ha…selfde ding. Hatishu! 


Morrie:	 Bless you! (van agter ’n wing)

Bob grawe in Paulina se sak. 

	 

Paulina: 	 Nee man Bob, stop nou met jou Bobbejaan streke dis nou eers leer tyd vir 

die dowwe ek bedoel lawwe kindertjies. 
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Hans:	 	  Dis nou tyd vir ons spesiale insetsel:


Grietjie:	  ’n letsel? Oe hemel dok, staan nader.


Insetsel musiek: Happy Upbeat 
Hans:	 	 As jy see toe gaan wat om te pak?


Grietjie: 	 Wie het op wie se kop ge….


Hans:	 	  Pak Tannie, pak. 


Grietjie: 	 Wie wil nou ’n pak dra see toe. Oe nee wee jy soms wonder ek wat dié haas 
vir die kinders leer.  

Hans: 		 Eerste op my lysie is …Sonbrandroom


Paulina haal elke keer die item uit haar sak en vertoon dit mooi vir die gehoor. Wanneer sy 
dit inpak, kom Morrie in en verruil dit vir iets anders. Die sonbrandroom word uitgehaal en 

vervang met skeerroom. 

Hans: 		 Ja, dankie Paulina…sonbrandroom


Grietjie:	  Ek’s mal oor droom! Oe nou’s ek lus vir ’n middagslapie! (sien vir bob) Oe, 	
	 	 ’n apie.


Hans:	 	 Volgende op die lys is ons baaibroeke! 


Grietjie: 	 Wie braai koeke? Nee, nee, nee…mens bak ’n koek jy braai hom nie. Of 
praat mens nou van ’n braaipaai? Weet jy, mans wil als net braai braai. Of 
net heeltyd in die spur eet! Wat noem jy ’n hasie in die Spur? Inspirasie! 
Haha


Piet: 	 	 Ha ha ha


Paulina: 	 Hier is Dr Piet se baaibroek. (sy wys hom vir die gehoor en sit hom dan in 
die tas. Morrie haal dit skelm uit en pak ’n baie klein rooi speedo in) 


Eddie: 	 Wat is ’n baaibroek oom Hans?


Hans: 		 Eddie’tjie, dis die ’n ou woord vir ’n swembroek. 


Eddie: 	 O, okei…myne moet dan ook ingepak word! 


Hans:	 	 Ja, Eddie!
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Hy gaan haal hom in die wing en bring dit terug vir Tannie Paulina 

Paulina: 	 Dankie Eddie (sy sit hom in die tas. Morrie haal dit skelm uit en pak ’n baie 
klein bont speedo in) 

Paulina: 	 Hier is Mnr Hans se swembroek. (sy wys hom vir die gehoor en sit hom dan 
in die tas. Morrie haal dit skelm uit en pak ’n baie klein bont speedo in) 

Hans:	 	 Ja, hy’t ’n gaatjie vir my stertjie!  

Paulina: 	 Hier is Tannie Griet s’n. Ad lib…baie mooi met blommetjies en…(sy wys hom 
vir die gehoor en sit hom dan in die tas. Morrie haal dit skelm uit en pak ’n 
baie klein tweestuk in) 

Grietjie:	 Ek’t hom net voor my wittebrood aangeskaf 

Paulina:	  Hier is Bob se baaibroekie. (sy wys hom vir die gehoor en sit hom dan in die 
tas. Morrie haal dit skelm uit en gooi dit vol juk-poeier) 

Eddie haal ’n baie klein bikini uit die sak 

Eddie: 	 Wie se baaibroekie is hierdie? 

Paulina gryp dit uit sy hande  

Paulina: 	 Gee hier dis myne! Want ek gaan deelneem aan Me. Hartenbos! (sy wys 
hom vir die gehoor en sit hom dan in die tas. Morrie haal dit skelm uit en 
gooi dit vol juk-poeier. Sy wys dan vir Hans ook ietsie.)  

Tortelduif 

Grietjie: 	 Oe hete meisie, daardie nommertjie gaan net 3 voëlvere kan toemaak! Die 	
	 	 jeug van vandag, weet jy! (klap haar tong)


Paulina: 	 Ek pak hierdie ekstra een in net vir Mnr. Hans….dit pas spesiaal by myne. 


Bob gryp dit en sit dit op sy kop! Paulina reageer en jaag hom 

Paulina:	  Gee terug hier Bob jou bosaap! Oe eh eh


Bob:	 	 Oe oe ha ha


Piet: 	 	 Ha ha, Bob sê hy gaan ook deelneem aan Mnr. Hartenbos! 


Grietjie: 	 Wie’t ’n groot bos? O, ja voeltjie, jy het nogals ’n groot bos op jou kop! 
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Paulina: 	 Is nie tannie! Ek gaan die titel huistoe bring van DIE MOOISTE VOëL OP DIE 
STRAND! 


Grietjie:	 Die mooiste kool op die sand? Nee meisietjie, dis hoekom ons heel eerste 
die sonbrandroom ingepak het. Jy moet jou voëlore oopmaak wanneer die 
hasie praat! Wat noem jy ’n hasie wat koud kry? ’n Bibberasie! Haha


Piet: 	 	 Ha ha ha


Hans: 		 Toe nou julle! 


Bob begin weer probeer om sy slang - lilo op te blaas. 

Grietjie:	 Nee wat ek los die swem vir julle diere. ’n Nat voël is nou nie vir my iets vir 
die oog nie en daar’s altyd so ’n ou reukie wat saam met dit gaan.  Ek sal 
maar eerder onder die sambreel sit en my boek ‘Vyand van die mense’ lees.


Sy haal haar boek uit. 

Eddy: 		 En ’n handdoek oom Hans


Hy gee dit vir Paulina wat dit inpak. Morrie gooi die handdoeke vol goggas/miere. 

Hans: 		 Ja Eddie, ’n handdoek is belangrlik ja! 


Grietjie: 	 Ek vat gewoonlik sommer ’n laken ook saam om onder my handdoek te sit. 
Nie mal vir sand in my voëlvere nie. Die vere maak mos die voël en sand op 
my voël…vere is soos sand in ’n mens se broek. 


Paulina:	 En sonbrilletjies!


Sonbrilletjies 
Piet: 	 	 En ’n sambreel! 


Hy maak die sambreel oop. Bob gaan probeer weer sy lilo opblaas 

Eddie: 	 Dr Piet! Mens mag nie ’n sambreel oop maak binne ’n gebou nie, jy gaan 
horings kry! 


Piet: 	 ha ha ha ha….nee ou Eddie mens gaan net horings kry as jy lê en eet! Of so 
het my oorlede ma Patricia altyd gesê. 


Paulina:	  Dan moes my hele kop al vol horings gewees het! Wel, dit is soortvan. #lol! 
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Grietjie sien Bob sukkel met sy lilo. 

Piet: 	 	 Ek sal die noodhulptas saamvat.


Eddy:	  	 O, ja dokter Piet vir in geval iemand seerkry op die strand nê?


Piet:	  	 Nee, om op te sit. As mens op nat grond sit kry mens aambeie

	 

Grietjie: 	 Hans! Ek kort ’n pomp!


Hans: 		 Wat wil Tannie opblaas?


Grietjie: 	 Wie is lus vir kaas? ’n Pomp Hans ’n pomp! Gepraat van kaas. Wat noem jy 
’n geel hasie? ’n Kasie! haha


Hans: 		 Hier tannie. 


Grietjie: 	 Hierso, Bob, jy verdien ’n blaaskans. Laat die Tannie pomp. 


Sy begin verwoed Bob se slang-lilo op te pomp 

Piet: 	 	 Ek dink Tannie is bietjie te oud om te pomp


Paulina:	  Ja tannie, gee hier laat ek pomp! Ek weet hoe!


Grietjie: 	 Staan terug, almal van julle! As daar nou een voël is wat weet hoe om te 
pomp is dit ek! Gee jou slang hier Bob ek sal hom sommer gou gou styf kry! 


Pomp 
Sy vat Bob se lilo by hom en begin pomp. Die ander diere staan net en kyk. Griet val 

amper om van die gepompery. Die ander begin help tot Bob se slang lilo opgepomp is. 

Paulina: 	 Dit was nou ’n lang pomp! 


Eddie: 	 Wat moet ons nog inpak oom Hans?


Grietjie: 	 Wel, ek pak my grappiesboek in - ek’s mal oor die hoofstuk wat net handel 	
	 	 oor hase. 

	 

Hans: 		 Daar’s ’n hoofstuk oor hase tannie?


Grietjie:	  Ja, Hans, ’n hele hoofstuk net oor hase! 


Sy haal die boek uit en begin lees…soek ook eers haar bril. (bysiende) 

Hans: 		 Dis nou vir jou ’n ding! Nie geweet hase is so populêr nie! 
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Grietjie: 	 Wat noem jy ’n hasie in jou tas? Bagasie! 


Piet: 	 	 Ha ha ha ha


Bob: 	 	 Oe oe ha ha


Piet: 	 	 Wat is dit Bob?


Bob: 	 	 Oe oe ha ha


Piet: 	 	 Ek hoor jou ja, Bob oe oe ha ha


Bob: 	 	 Oe oe ha ha


Piet: 	 Oe oe ha ha….(diere staan in ry en reageer) Ek het dit! Bob sê omdat ons so 
oor hase praat MOET ons Mnr. Hans se liedjie sing van die hasie se kort 
stertjie! 


Liedjie: Hasie Hoekom is jou stert so kort! 
Hans: 		 Mooi julle! (deel ’n paar lekkergoed uit) Kom ons sing hom nog ’n keer! 


Liedjie: Hasie Hoekom is jou stert so kort! 

Hans:	 	  Laat ons oppad wees maters! Die see wag vir niemand nie!


Almal begin af te beweeg 
Dis weer vakansietyd 

Grietjie: 	 Oe, ek kan nie wag om branderplank te ry nie! 


Eddie: 	 Wat is branderplank tannie?


Grietjie: 	 Dis waarmee jou pa jou slaat as jy stout is! Hie hie…ag ek spot met jou…dis 
om te ‘surf’ Eddietjie! 


Eddie: 	 Sal tannie my leer! 


Grietjie: 	 Nee, hierdie tannie voel ’n veer!


Morrie kom ingesluip en spuit die kinders nat met sy watergeweer! 

Morrie:	 Ja julle simpel diertjies! Daardie spul gaan baie spyt wees omdat hulle my 
nie saam genooi het nie! Ek gaan seker maak dis die slegste vakansie by die 
see wat hulle nog ooit gaan hê! Ek’s gewapen met my watergeweer, 
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jeukpoeier, skerpioene, chilliesous en rommel! Hartenbos hier kom groot 
haaskenades! Morrie die meester amokmaker is oppad! Hahahaha!!!


Hy exit en stage set verander. Morrie pop weer in vir die song 

Liedjie (Grietjie, Paulina en Piet): Huisie by die see Morrie sing ‘dis nag’ deel etc 

Sakkie die seeskilpad sit met sy verkyker op ’n strandstoel 
Sea background sound 

Sakkie: 	 Oe ma hie’s lekka tjerries vandag opi beach! Oe jinne! Mooi was nog nooit 
lelik nie! Check net die dop op daai tjop! So ’n bek moet jêm kry! (sien dan 
kinders raak) Oe jinne, maar hier’s dan ’n hele spul mense-dierjties ook opi 
beach! Wat mak julle hier huh? Gekom vir die lekke waves en ice-cream nê? 
So gedink ja! Wie van julle weet watse diertjie is ekke? Ja, net so! Maar ons 
seeskilpaaie het maar sagte binnegoed nê! Al lyk ons doppe so hard! Mmm, 
nou’s ek lus vir ietsie om aan te kou! 


Mpedi Hoenor 

Paulina kom ingestap en laat val iets. Bend & snap 

Sakkie: 	 Snap! En wie is die mooi geveerde vroutjie! 


Paulina: 	 (sy kyk eers om om seker te maak hy praat met haar) Oe, ek? Uhm, wel ek’s 
Paul…(sy raak elke keer baie dom in Sakkie se geselskap) 


Sakkie:	 Paul? Is jy ’n dude?


Paulina: 	 Ja…uhm ek bedoel nee…my naam is Paulina die pappegaai. 


Dr. Piet kom ingestap met ’n baie knap baaibroekie en paddavoete!


Piet: 	 Paulina is jy seker jy’t my regte baaibroek ingepak, hierdie een is effe knap 
om die middel. 


Paulina staar nog na Sakkie 

Paulina:	  Ja, dr. Piet…die son skyn net in dr. se oë seker! 


Sakkie: 	 Jou mooi ogies skyn soos die son op my skubbe ja! 


Paulina: 	 hie hie hie skubbe…lippe


Piet: 	 	 Aangename kennis jongman, ek is dr. Piet Petrus Padda. 
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Morrie kom in en sit ’n poepkussing op Piet se tas. Piet maak homself gemaklik en gaan 
sit op dit. Tannie Griet en Eddie kom in. Grietjie stap agter Eddie 

Grietjie: 	 Ag nee sies Dr. Piet! Het jou ma jou nie maniere geleer nie!? 


Piet:	 	 Oe, askies tog, ek’t dalk ’n paar te veel motte gevreet vanoggend saam met 	
	 	 my more-slymsappie. 


Eddie:		 Eeuwwww!


Piet maak homself gemaklik op sy noodhulptas en begin ’n boek lees 

Grietjie:	 Eddietjie my 	kind…wat op dees aarde het jy aan?


Eddie:		  Ek weet nie tannie, dis vir my ingepak 


Grietjie: 	 Wie het dit ingepak?


Eddie:		  Paulina Pappegaai.


Grietjie: 	 Wie’t ’n assegaai?


Eddie: 	 Pappegaai!


Grietjie: 	 Ons gaan nou nou braai ja. Loop swem in die see jy. Kinders moet geswem 
en nie gehoor word nie! Tannie wil nou ontspan en boek lees. 


Grietjie maak haarself gemaklik langs Piet. Eddie hardloop af - see toe. Paulina staar nog 
in Sakkie se oë. Morrie steek sy kop by die wing uit en spuit tannie Griet en die kinders 

met ’n water-geweer.  

Grietjie:	 Wat de joos, Lyk my jakkals trou met wolf se vrou op die strand vandag!  

Paulina:	 Wie wil trou?


Sakkie: 	 Is julle hier op vakansie?


Paulina: 	 Ja…


Sakkie: 	 Dis lekker.


Paulina: 	 Ja…


Sakkie: 	 Van waar af?
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Paulina: 	 Ja…


Sakkie:	 Waar’s ja?


Paulina:	 Ja…ag ek bedoel…Haaslaagte


Sakkie: 	 Dis nice ja, ek was al daar jarre terug. 


Paulina:	 Rerig? wow…net wow…

	 

Sakkie: 	 Ja ek was nog ’n klein ou skillie toe ons daar deur was. Ek onthou daar was 

baie hase. 


Grietjie lees uit ’n Hasie-Konsternasie boekie en lag te lekker! 

Grietjie:	 Hiehiehie…gepraat van baie hase: Wat noem jy ’n deurskynende hasie? 
SPASIE. Wat noem jy ’n hasie in ’n pyp? BLOKASIE! 


Hans kom ingestap met ’n cooler boks. 

Hans: 		 Goed Tannie Griet, die hasie grappies is nou GANS en al nie meer snaaks 	
	 	 nie. 


Grietjie: 	 Nee wag, dit raak beter! Wat noem mens ’n rugby hasie? PAASHASIE! 


Hans:	 Gepraat van rugby, ek het spesiaal my trots Suid-Afrihaase baaibroek aan…
hy’t net so bietjie gekrimp…seker in die was..


Grietjie:	 En wat noem jy ’n hasie wat boer? PLASIE! 


Hans: 		 En wat noem jy iemand wat heeltyd hasie grappies vertel? IRRITASIE! 


Piet:	 	 Ha ha ha


Hans: 	 Goed baie dankie almal. Alle hasie grappies nou op ’n stokkie asb. Hallo 
daar! Ek is Hendrikus, Arend, Nikodemus, Stefaans Haas. Die burgemeester 
van Haaslaagte. 


Sakkie: 	 Sakkie. Skud hom waar die skubbe sit! 


Paulina lag 
Paulina: 	 Kom ek en jy..gaan swem bietjie! (aan Hans) Hou my dop! 


Sakkie:	 Klink vir my na ’n plan!  
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Paulina:	 ’n Man met ’n plan…en jou naam is nie Jan…(awkward laggie)


Hulle exit

Eddie kom ingehardloop van ander kant af


Eddie:		 Eina!!!


Hans: 		 Wat is dit Eddie my kind? 


Eddie: 	 My pootjie brand!  

Grietjie: 	 Wie se potjie brand? Neee mens kan nie so met kos mors nie! Wat noem jy 
’n hasie wat in ’n ambulans werk? Medikasie!


Hans: 		 Dis presies wat ons nodig het! Dr. Piet! Kom help! Vinnig! 


Piet skrik en val van sy tas af…staan dan vinnig op! 

Piet: 	 Wag laat ek eers ondersoek. Mmmm (hy vat sy tyd en ondersoek Eddie se 
pootjie) Dis wat ek gedink het. ’n Bloublasie. 


Grietjie: 	 Ja, daar staan hy, ’n blou hasie!  Wat noem jy ’n hasie in die hospitaal? 
Operasie! Haha


Eddie: 	 Hospitaal?!?! Moet ek hospitaal toe gaan Dr. Piet?


Grietjie:	 Nee ou Eddie, jy’s nie ’n Operasie nie! Haha


Hans:	 Nee, ou Eddietjie ek’s seker Dr. Piet het iets in sy noodhulptassie wat sal 
help. 


Grietjie:	  Die een waarop hy net sit?


Piet: 	 	 Laat ek sien. (hy krap in sy tassie rond, haal ’n bottel uit en smeer dit op 	 	
	 	 Eddie se pootjie)


Griet: 	 My oorlede oom Gansjan het altyd gesê jy moet op ’n bloublasie se brand…
jy weet…pssss (sy lig haar been op)


Hans:	 	 Tannie Griet! Hier’s kinders! 


Piet:	 	 Daarsy ou Eddietjie! Voel dit beter?


Eddie:		 Ja, dankie Dr. Piet. 


Eddie gaan sit eenkant en begin speel met ’n bal/grafie etc. 
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Hans:	 	 Maats, ek dink dis tyd vir bietjie sonbrandroom. (hy haal ’n bottel uit die 	 	
	 	 cooler boks en begin smeer) Suid-Afrika se son is baie gevaarlik! 


Griet:	 	 Dis tyd vir ’n versnapperintjie! (sy haal ’n pak chips uit)


Piet:	 	 Wie’t nou sonbrandroom nodig as jy so ’n briljante uitvindsel het? (hy haal ’n 
	 	 hoed wat klaar ’n saambreel op het uit. 

Hans:	 	 Eina, my vel is aan die brand!!! Wat is in hierdie bottel!???


Griet:	 	 Hierdie is darem maar ’n snaakse vorm vir ’n chippie? (sy haal ’n skerpioen 	
	 	 uit die chips-sak en Piet vat ’n vuurvliegie uit sy sak en eet - sy mond begin 	
	 	 brand)


Piet: 	 	 Grietjie jy kan nie! 


Griet:	 	 Sannie? Nee my naam is Griet! 


Piet:	 	 Griet, moet dit nie eet nie!


Griet:	 	 En waarom nogal nie, sê jy ek’s vet?


Piet:	 	 Nee, daardie is ’n skerpioen! 


Griet:	 	 Noem jy my ’n pampoen!?


Eddie kry nog ’n skerpioen in sy speelgoed 
Eddie:		 SKERPIOEN!!! 

Almal:		 Wat? Waar? Aaaah!!!!


Chase Long 
Chaos breek los, almal hardloop op en af ! Bob kom ook ingehardloop en krap sy boude 

want als juk! Morrie kom ook in met n rugsak en staan en lag vir almal. Sodra musiek stop 
hoor al die diere vir Morrie lag 

Hans: 		 Morrie?


Morrie:	 Sorry


Hans:	 	 Morrie? Wat maak jy hier?


Morrie:	 Uhm, ek hou ook hier vakansie Mnr. Hans! My tannie het ’n strandgat daar 	
	 	 onder die lewensredders se stasie!
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Grietjie:	 Mmm…waar Morrie die Meerkat is en daar altyd net meerkattekwaad! 


Piet:	 	 Wat het jy daar in jou sak, Morrie?


Morrie:	 Niks nie! 


Bob staan nogsteeds en krap en Hans vryf sy arms 

Hans:	 	 Gee hier Morrie, laat ek sien! 


Hy haal al die goed uit die sak waarmee al die poetse gebak is 

Morrie:	 Uhm, dis nie my sak nie, dis daai maatjie se sak - nê, sê vir die oom dis jou            
	 	 sak! 


Kinders reageer


Piet:	 	 Morrie, mens vertel nooit leuens nie! 


Paulina en Sakkie kom ingehardloop. Sakkie het ’n paar rommel (strootjies) wat oral op 
hom vassit 

Paulina:	 Dr. Piet! Help! (sy't haar oorfone in)


Griet:	 	 Paulina, nou waar kry jy hierdie kersfeesboom vol versierings?


Piet:	 	 Ai foei, jou arme seedier! 


Sakkie:	 Ek en hierdie bright cherrie het net lekker geswem in die see, toe kom daar 	
	 	 so ’n bruin diertjie op ’n surfboard verby en gooi ’n hele swartsak 	 	 	
vol gemors bo-op my


Hans:	 	 Het daai bruin diertjie dalk so gelyk? (Hy trek vir Morrie Nader)


Sakkie:          Ja, dis hy jou Klein blik...


Paulina:         Symphony!!! (Almal kyk vir Paulina - sy’t haar oorfone in) Wat?


Piet:               Kom Paulina, help die arme seedier!


Paulina:        	Wat's 'n seedier?


Sakkie:         	Ekke is 'n seedier.


Paulina:        	O, hallo jy!
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Piet:               Help, Paulina help! Eddie jy ook!


Hulle begin om Sakkie te help en al die vullis van hom af te haal 

Hans:             Morrie!


Morrie:           Ja mnr Hasie?


Hans:             Hoe kan jy net vuilgoed in die see ingooi?


Grietjie:          Ja jou rommelkop! Ons moet altyd die see en strand skoonhou! 


Hans:             Ja want kyk hoe lyk arme Sakkie nou! 


Grietjie:	 Sakkie…ha (haal ’n sakkie van Sakkie af)


Piet:	 	 Ja kinders het julle geweet daai plastiek strootjie waarmee jy jou         	 	
	 	 koeldrank drink vat 200 jaar vat om te ontbind!


Morrie:	 ont-wat?


Piet:	 	 Ontbind 


Grietjie:	 Stoute kind? Ja dis hy daai! (Sy wys na Morrie)


Piet:	 	 Eddietjie - ontbind is wanneer vullis weer opbreek en deel raak van die 	 	
	 	 grond 	en die aarde. Dis hoekom ons moet probeer om alles wat van plastiek 
	 	 gemaak is te herwin. Dit beteken ons gebruik dit weer vir iets anders.


Song? 
Sakkie:        	 Ja my broe! Mens moet die see mooi oppas want arme diertjies soos ek wat 
	 	 in die see bly kan doodgaan!


Morrie:      	 Rerig?


Paulina:    	 Ja jou stuk biltongsening!

HIT 

Sy slaan hom oor die kop 
Morrie:      	 Eina!


Sakkie:    	 En laat ek vir jou nog 'n ding vertel.  Ietsie so klein soos 'n strootjie kan in 'n 	
	 	 baba skilpaadjie se neus of dop beland en dan vir altyd da sit! En dan sukkel 
	 	 hy sy hele lewe om asem te haal! 


Morrie:    	 Rerig? Awww shame!! 
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Paulina:  	 Ja jou...

HIT 

Grietjie slaan Paulina met haar boek 

Paulina:      	 Ouch!


Grietjie:       	 Gans en al tè veel geweld van jou af polly!


Sakkie:       	 Polly wants a cracker?


Paulina:       	 Ja asb


Hans:	 	 Morrie! Sal jy belowe om die see mooi op te pas! 


Morrie:	 Ek sal mnr. Hans! Ek’t nie geweet die seediertjies kan doodgaan nie. 


Paulina:	 Ja, jou…(sy wil slaan dan gee Griet vir haar ’n kyk)


Hans: 		 En Morrie, belowe jy om nooit weer sulke stoute poetse te bak nie! Tannie 	
	 	 Griet het amper ’n skerpioen ingesluk! 


Griet:	 	 Ek het?


Piet:	 	 En maatjies, belowe julle ook om mooi na die see en die natuur te kyk? 


Hans:	 	 As jy weer koeldrank drink, gebruik eerder nie ’n strootjie nie, of eerder ’n 		
	 	 papierstrootjie. 


Bob:	 	 Oe oe ah ah


Piet:	 	 Wat is dit Bob? (Bob en Piet praat) Ek het dit! (Al die diere maak geluide 	 	
	 	 in die ry af) Bob wil hé ons moet ’n liedjie sing en dans! 


Hans:	 	 Dis nou ’n BRILjante idee Bob! Wat dink julle maatjies? Wat van daai liedjie 	
	 	 wat ons vroeer geleer het? Wie onthou dit nog? Die BRILjantjie! Kom ons 		
	 	 staan gou op en sing en dans lekker saam! 


Eindig dalk met ’n rap oor die see en veiligheid - elke karakter kry ’n line om te rap 
en exit dan.  
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