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KARAKTERS 

 

OUMA MINA: Vreeslike ou tannie, kla altyd steen en been en 

sy is om en by 181 jaar oud toe sy laas gekyk het. Ouma 

Mina is die verteller. Sy dra ‘n vreeslike groot bril en is 

baie lief vir haar seun Manie en haar kleindogter Nella.  

 

BOER MANIE: Hy is die trotste eienaar van die plaas 

Madeliefievlei.  Boer Manie is ‘n eerlike en opregte boer 

en is vreeslik lief vir sy diere, maar veral sy gunsteling 

koeitjie, Bella. Boer Manie bry verskriklik – die dokter 

dink dit is omdat hy van kleins af te veel trekker gery 

het. 

 

NELLA: Sy is Boer Manie se enigste dogter. Sy het rooi hare 

en sproete en is ‘n regte rabbedoe. Sy dra altyd ‘n pet en 

help graag haar pa op die plaas. Sy kan lekker lag, maar as 

sy kwaad word, word haar hare sommer ekstra rooi, en dan 

moet jy eerder uit haar pad bly. 

 

BELLA DE VRIES: Sy is Boer Manie se gunsteling melkkoei en 

gee ook die soetste melk in die hele Madeliefievlei.  Bella 

is ‘n ordentlike koei en haat vlieë. Sy kan ook vreeslik 

mooi sing en jodel. 

 

TERSIA TANDEHEKS: ‘n Aaklige ou heks sonder tande. Sy het 

destyds te veel suiker in haar koffie gedrink, partykeer 

sommer 10 lepels vol, en nou het sy nie ‘n enkele tand oor 

nie.  Sy haat melk en veral kinders en wil hê alle kinders 

moet haasbek wees omdat hulle haar altyd so terg. 
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OP DIE VERHOOG STAAN ‘N PAAR BOSSE/BACKDROP VAN ‘N 

PLAASHUISIE/MELKEMMERS. DAAR STAAN OOK ‘N OU LEUNSTOEL AAN 

OP-SIDE MET ‘N KLOMP KUSSINGS OP. DAAR IS OOK ‘N POT 

BLOMMETJIES LANGS DIE STOEL. IN DIE AGTERGROND KRAAI ‘N 

HOENDERHAAN EN DIE LIGTE GAAN AAN ASOF DIT DIE EERSTE 

OGGEND OP ‘N PLAAS IS. OUMA MINA ENTER MET ‘N KIERIE EN ‘N 

GROOT FOTO ALBUM. 

 

OUMA MINA : Wat ‘n heerlike oggend! (snuif in die lug) 

Mmmmmmmm .. . .ruik net die skoon lug, die pragtige 

madeliefies en . . .die beesmis! PURE PLAAS! En luister na 

die voëltjies se gesing – dit klink darem beter as my ou 

pappegaai, Patrys, se gesanik op ‘n Sondag-oggend. Ek voel 

sommer lus vir dans en spring! OUMA MINA SPING IN DIE LUG 

EN MAAK HAAR RUG SEER. Oe! Eina! My rugwerwels is ook nie 

meer wat dit was nie. . . .en ek is ook nie meer so jonk 

nie – eerder rond en gesond. Oe! My hele lyf pyn . . .dit 

voel of ek van ‘n trekker af geval het! My enkels kramp en 

my valstande rinkel! Ai plaas ek maar eerder vir Manie 

destyds geluister het en meer melk gedrink het, dan was ek 

nou nie so styf soos ‘n wasgoedlyn nie. . . en . . . 

 

Maar my maggies! Wie is hierdie klomp kindertjies! Sit 

julle dan nog die heel tyd hier? Wil julle vir my sê julle 

het gehoor hoe kla hierdie ou tannie steen en been! Haai, 

hoe skaam kry ek nou. Maar dan wil julle seker weet wie is 

Manie. Manie is nou my seun en hy is ‘n melkboer met ‘n 

groot plaas en groot vet koeie wat heeldag staan en aan 

grassies kou en soggens gee hulle spierwit soet melk. 

 

 



 4 

Haai, maar weet julle wat, julle is amper net so oud soos 

my kleindogter Nella. Ken julle vir Nella? Is sy saam met 

julle in die skool? Miskien moet ek eerder voor begin en 

julle vertel van my seun: Boer Manie en hoe sy melk eendag 

suur geword het. 

 

BLOU LIGTE GAAN AAN ASOF DIT VROEG MORE IS. 

 

OUMA MINA: Eendag het Boer Manie vroeg opgestaan, so vroeg 

dat die haan nog lekker gelê en slaap het my sy kop onder 

sy vlerk. Dit was Melktyd. Boer Manie se gunsteling tyd. 

Dit was wanneer die windjie nog koel waai en wanneer die 

gras nog nat is van die dou. Dan het Boer Manie sy emmer 

gevat vir Bella gaan melk. Bella was Boer Manie se 

gunsteling koei en het beslis die soetste melk op 

Madeliefie-vlei gegee. Boer Manie was ‘n trotse boer en 

wanneer hy Bella se melk oor sy pap gegooi het, was hy die 

gelukigste man op aarde. 

 

MUSIEK BEGIN SPEEL EN BOER MANIE ENTER MET ‘N GROOT MELK 

EMMER EN VELSKOENE. 

 

BOER MANIE:(rek hom lank uit, kyk op sy oorlosie en haal ‘n 

kettie uit) A nee a! Wat se nonsens is die dan nou! Dit is 

wraggies al amper half vyf en Hendrik die Hoenderhaan het 

nog nie eers een kraai gegee nie! (skiet in die lug) 

Opstaan Hendrik! As jy nie jou werk doen nie – eet ons jou 

vir Krismis!‘N HOENDER KRAAI HARD. Die ou lui lummel! (vir 

kinders) Ons sal hom darem nie regtig eet nie, maar dit 

doen nie skade om hom so nou en dan te terg nie.  Nou moet 

ek nog net my velskoene aantrek dan is ek reg vir hierdie 

dag!  
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(ruik daaraan) Sjoe! Nou verstaan ek hoekom my ou vrou gesê 

het:”Manie, jy gaan trek jou skoene buite aan. Ek weet nie 

eers meer wie is my man as ek langs ‘n bees of langs jou 

staan nie! Nee, Sies man! Jou skoene stink! (lag lekker en 

kyk dan op en sien die kinders) Maar my aarde! Goeie Môre 

kinders! En welkom op MY plaas – MADELIEFIE VLEI. Die 

mooiste plaas in die hele kontrei! Kyk ek is darem ‘n 

gelukkige ou boer, wie van julle pa’s boer ook? Kyk om ‘n 

plaaskind te wees is darem maar lekker! Miskien moet ons 

plaasjapies bietjie vir die stadskinders vertel hoe dit 

voel om op ‘n plaas te bly: 

 

SING: 

Toe ek lank gelede ‘n laaitie was, het my pappa my gesê, 

Van ‘n pragtige wonderlike land wat in die weste lê. 

Die gras groen en so sag soos sy, 

En die plaas se naam: MADELIEFIE VLEI 

 

Waar kry jy iets so lekker 

Soos ry op ‘n bloedrooi trekker, 

Krummelpap en braaivleis, 

Dit is die perfekte huis! 

 

Die stad het karre wat heeldag toet, 

En spiedcops wat jou wil beboet, 

Die son wat warm brand in jou nek, 

En skielik gil iemand:” HIJACK!” 

Met my melk koeie wat om my wei, 

En die kerkklok wat in die verte lui, 

En die paddas wat onder in die dam raas 

Is daar niks so lekker soos die plaas. 

 



 6 

Waar kry jy iets so lekker 

Soos ry op ‘n bloedrooi trekker, 

Krummelpap en braaivleis, 

Dit is die perfekte huis! 

 

BOER MANIE: O gats patats! Kyk net hoe laat is dit al! Ek 

kan mos nie heeldag hier staan en geselsies maak nie. Bella 

wag seker al vir my! (Bella kom saggies ingekruip om Boer 

Manie skrik te maak) Om ‘n Boer te wees is harde werk! 

Veral as jy ‘n melkboer is. Jy moet vroeg opstaan, emmers 

was met warm water, die lekerste gras plant, stalle skoon 

maak . . .daar praat ek alweer aaneen soos ‘n radio. Ek 

moet aan die melk kom! En as Nella nie lekker vars melk het 

vir haar pap nie – dan is sy weer so woes en wild soos die 

Weste Wind! Nella is nou my dogtertjie, sy het sulke rooi 

hare en sproete op haar neusie en as sy kwaad raak dan is 

haar hare sommer eksta rooi! Ag woelige wekker! Ek is 

alweer laat . . .as ek nie gou maak en vir Bella gaan melk 

nie dan gaan sy behoorlik suur wees as ek . . .. 

 

BELLA MOE KLIPHARD AGTER BOER MANIE. MANIE SKRIK SO GROOT 

EN DRUK SY KOP ONDER DIE EMMER IN. 

 

BOER MANIE: O MORSENDE MELK! HELP! HIER IS ‘N SKOBBEJAK WAT 

MY GOED WIL VAT! 

BELLA LAG LEKKER EN LAAT HAAR KLOK OM HAAR NEK LUI. 

 

BOER MANIE: Maar wat gaan aan! Ek hoor klokke en ek is 

blind! Help! Help my! (hol in die rondte) 

 

BELLA: Moooeeeeenie laf wees nie Boer Mmmmanie! Dit is net 

ek Bella! 
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BOER MANIE LOER VERSKRIK ONDER DIE EMMER UIT. 

 

BOER MANIE: Maar dit is dan jy Bella? Ag Rondtomtalie 

Botter Balie! Jy het my darem nou groot laat skrik Bella! 

 

BELLA: MMMMMaar Boer Manie, ek het dan gedink jy skrik vir 

niks nie! 

 

BOER MANIE: (maak verleë keel skoon) Ek het nie geskrik 

nie, ek . . .ek het maar net gemaak of ek skrik vir jou 

Bella. Ek is mos die dapperste Boer in die wêreld – ek sal 

mos nooit skrik vir die loei van ‘n koei nie. Dit is musiek 

vir my ore! 

 

BELLA: Dit sal jou leer Booooer Manie! Ek het amper gedink 

jy kommmmm nooit om my te mmmmelk nie. Ek het my grassies 

al drie keer gekou terwyl ek vir jou gewag het! ‘n Mmmmens 

laat nooit ‘n koei so lank wag nie – as jy my nou mmmmelk 

sal jy seker botter kry. 

 

BOER MANIE: Ag ekskuus ou Bellatjie! Dit is net dat ek so 

lekker gesels het met die maatjies dat ek skoon van die tyd 

vergeet het. En natuurlik sal jy nie botter gee as ek jou 

melk nie – jy is dan my gunsteling koei in die hele 

Madeliefievlei. 

 

BELLA: Jy is vergewe Boooeer Mmmmmanie, mmmmaar net as jy 

vir my ‘n lekker soet lusern van die land af sal bring. 
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BOER MANIE: Ek sal so maak Bella. Ek spring vinnig op my 

trekker en bring vir jou ‘n hele mandjie saam. Maar eers is 

dit melktyd! (gaan sit my sy rug na die gehoor en melk 

Bella)  

 

BELLA: Mmmmmmaatjies is julle ook lief vir melk mmmmm? Dit 

is die gesondste drankie op die aarde. Mmmmmaar ons koeie 

gee nie net melk nie, mmmmaar ook kaas, yogurt en botter. 

En weet julle dat dit propvol kalsium is wat jou tande en 

bene gesond hou en sterk maak. Mmmmmaar ons koeie moet net 

die lekkerste gras en voer eet anders is die melk bitter. 

Ek sê altyd: Voer mmmmmmy lekker rond en my mmmmmmelk maak 

jou gesond! 

 

BOER MANIE: (haal ‘n glas melk uit) Maar my maggies Bella! 

Jou melk word by die dag beter, as ek nie ophou om daarvan 

te drink nie gaan ek een van die dae ook MMOOOOOOEEEEEEE!  

 

BELLA BEGIN SING:  

 

Mmmmmmmmmmmm,mmmmmmmmm,mmmmmmmmmm! 

MMMMMy naam is Bella de Vries,  

En vleë laat my vreeslik nies.  

Ek het ‘n klok wat hang om my nek  

En ek skop jou as jy my aan my stert trek!  

Mmmmmmmmmmmmm, mmmmmmmmm,mmmmmmmmm!  

My melk is baie spesiaal,  

en sonder dit voel jy sommer vaal.  

Geen plaak of goggas sal jou tande kan byt,  

As jy my melk drink word hulle vinnig spyt!  

Mmmmmmmmmmm,mmmmmmmmmmmmmm,mmmmmmmmmmmm! 
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‘n Koei is ‘n lekker ding,  

wat jou sommer rond laat spring,  

Ek is jou beste vriend hier op die plaas.... 

Mmmmmmmmmmmmmmm, want hier is ek baas!  

So moenie vergeet om julle melk te drink,  

Sit nader dat ons ‘n glasie klink!  

(Boer Manie gee vir een van die kinders ‘n glasie melk)  

Bella de Vries is my naam,  

Ek spring van hier tot bo-oor die maan!  

Luister mooi wat sê ek nou:  

My melk sal jou gesond kan hou!  

MMMmmmmmmmmmmmmooeeeeeeee!  

 

BOER MANIE: Oooo Bella! Jy sing darem voorwaar pragtig! Ai, 

jy laat sommer my tone kielie en kriewel en my lyf wikkel 

en wriemel! (spring op en af en dans) Jy laat my sommer 

wals, polka en tango! (bietjie uitasem) Sy is darem maar 

net wonderlik nê maatjies! Ek is die gelukkigste boer in 

die wêreld!  

 

BELLA: (vreeslik skaam) Ag Boer Mmmmmanie! Jy laat mmmmmy 

nou sommer bloos... 

 

BOER MANIE: Ag, daar is niks fout daarmee om so nou en dan 

te spog nie. Weet julle maatjies wat? Bella wen elke liewe 

jaar die prys op die skou vir die lekkerste melk en 

natuurlik die mooiste koei!  

 

BELLA:(skamerig)Ag mmmmman...’n Vrou kan nie help nie....as 

jy dit het, dan het jy dit. 
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BOER MANIE: (skrik) Dreunende damwater! Waar is my kop! 

Liewe aarde Bella! As ons nou nie daar oor gepraat het nie 

het ek heeltemal daarvan vergeet! Dit is dan amper een van 

die dae skou. Van vandag af bring ek vir jou ekstra hawer 

en lusern en Nella sal elke dag jou rug kom kielie en jou 

stert kom borsel. Hierdie jaar gaan jy beslis weer wen! 

 

BELLA: As ek net gesond eet en elke dag tot by die windpomp 

stap dan is ek so reg soos ‘n roer! Mmmmmoenie bekommerd 

wees nie Boer Mmmmmanie, ek kort net ‘n nuwe klok ommmm 

mmmmy nek, die een is al bietjie geroes, mmmmaar verder 

voel ek perdfris en gesond...nie eintlik laat ek weet hoe 

voel ‘n perd nie. Ek is mos ‘n koei!  

 

BOER MANIE: (trots) Natuurlik Bella! En ‘n rooi strik in 

jou stert en jy is 10 uit 10! Liewe aarde, kyk waar staan 

die tyd! My ou vrou gaan dink ek kom nooit weer huis toe 

nie en as ek nie vir Nella haar melk vat vir haar pap nie, 

dan is sy weer wilder as die.... 

 

(Boer Manie voltooi nie sy sin nie, want Nella kom met so 

‘n lawaai ingehardloop dat dit klink soos orkaan) 

 

NELLA: Pappa! Pappa! Raai wat! Raai wat! Kyk hier! Pappa! 

Hallo Bella! Hoe gaan dit? Pappa! Pappa!  

 

BOER MANIE:(druk sy ore toe) Liewe aarde Nella! Jy blêr 

soos ‘n skaap wat in ‘n hakiesdraad vassit! Grote 

grashalms! Kyk hoe lank word jy Nella! Jy groei vinniger as 

my mielies! Staan bietjie soontoe my kind, jy maak my skoon 

benoud!  
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NELLA: Maar pappa! Jy  het nogsteeds nie geraai nie!  

 

BOER MANIE: Stadig nou my kind! Arme Bella se stert staan 

skoon punt in die wind van die skrik.  

 

BELLA: A nee a Nella! ‘n Koei het ‘n sensitiewe siel...jy 

kan nie so tekere gaan nie. Ek skrik sommer gou, dan word 

my melk dik! 

 

NELLA: (voel sleg) Skies Bella. Skies pappa. (sy trek weer 

los met ‘n groter lawaai) Pappa kyk! Kyk! Kyk net hier! My 

tand is los! 

 

BOER MANIE: Wag laat ek sien. (trek haar mond oop) ‘n Mens 

moet ook nou nie ‘n gegewe perd in die bek kyk nie Nella, 

maar wragies jou tandjie is los! Sommer een van dae het jy 

sterk tande sodra jy klaar hierdie een gewissel het.  

 

NELLA: Ek weet, want dit is my laaste wisseltand en as hy 

uitval dan is ek mooi groot.   

 

BOER MANIE: Dit lyk vir my die tandemuis gaan vir ons gouer 

kom kuier as wat ons gedink het Nella. Jy moet hom nog net 

318 keer wikkel, dan gaan hy sommerso uitspring! Jy sal 

sien, sommer more kan jy al jou tandjie in jou pantoffel 

sit vir die tandemuis.  

 

NELLA: Maatjies, het julle ook al ‘n tand gewissel? Aan die 

begin was ek bietjie bang, maar nou is dit sommer net so 

tjoef-tjaf dan is dit verby, en dit is glad nie seer nie. 

(trots) Ek het nog nie een keer gehuil nie.  
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BELLA: Mmmmmmaar dit is seer as jy jou tand met ‘n tang 

uittrek.  

 

BOER MANIE: Liewe aarde Bella! Wie het jou tand met ‘n tang 

getrek. 

 

NELLA: Eina!  

 

BELLA: My oumagrootjie Jolene Jersey. Sy was nog van die 

koeie wat die ossewaens van die Voortrekkers moes help trek 

oor die Drakensberge. En daardie tyd het hulle nie 

tandarste of veearste gehad nie.  Jou bek is sommer so 

oopgerek en dan is dit ruk en pluk en draai en swaai...dan 

voor jy kan fluit is jou tand uit!  

 

NELLA: Sjoe-la-la! Bella? Jou arme ou ding. Gelukkig is 

vandag se tandartse baie slim. Ek gaan een keer elke maand 

om te kyk dat my tande nie skeef groei soos boomwortels 

nie. En hulle trek nooit tande met ‘n tang nie! 

 

BOER MANIE: O morsende mielies! Nella? Kyk hoe laat is dit 

jong! Jy gaan laat wees vir skool!  

 

NELLA: O gatta patta! Ek het skoon vergeet van skool!  

 

BOER MANIE: Toe Nella! Loop maak vir jou netjies en kom ons 

gaan eet. Jy kan nie so by die skool aankom nie! Haal af 

jou pet! Jy lyk kompleet soos ‘n bosluis aan ‘n haak-en-

steek bos: pure stof en klossies!  

 

NELLA: Maar pappa... 
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BOER MANIE: Nee Nella! Jy kan nie soos ‘n rondtomtalie 

wasgoedbalie by die skool aankom nie...toe...toe...toe 

(stoot haar uit by die deur) gaan was jou gesig!  

 

NELLA: Totsiens Bella! Sien jou later!  

 

BELLA: MMMMmmmmmmooi loop! En mmmmmmmoeinie vergeet om my 

rug te kom kielie of om vir mmmmmy lusern te bring nie!  

 

NELLA + BOER MANIE: Ons sal nie!  

 

BOER MANIE: Toe Nella! Opskud!  

 

ALBEI EXIT EN DIE LIG GAAN AAN OP OUMA MIENA WAT VERDER DIE 

STORIE VERTEL.  

 

OUMA MIENA: Sien julle maatjies nou! Dit was sommer net ‘n 

doodgewone dag op Madeliefievlei. Nella het skool toe 

gegaan en haar moeilike wiskundehuiswerk gedoen soos altyd, 

Boer Manie het vir Bella van die soetste lusern gepluk 

onder by die dam soos altyd, Bella het 13 vlieë doodgeslaan 

met haar stert en haar eie rekord gebreek soos altyd, selfs 

ou Hendrik die Haan het met sy regop nek en rooi stertvere 

op die werf geskrop – soos altyd. Maar iewers was daar nie 

iets was maar was soos altyd nie. En dit was iewers in die 

hoogste hange agter die Hangklipheuwels. En weet julle 

maatjies, niemand kon nog ooit daar oorkom of daarvandaan 

terug kom nie...hulle sê die berge is so hoog dat dit aan 

die wolke raak en die gate is so diep tot in die middel van 

die aarde.  In agter daardie heuwels het ‘n aaklige ou 

haasbek heks gewoon...Tersia Tandeheks! En sy was ‘n regte 

ou rammelkas wat net moeilikheid gemaak het waar sy gekom 
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het. Julle maatjies moet maar pasop vir haar! Sy toor jou 

sommer in ‘n boerpampoen of ‘n skaaptjop! En wat Boer 

Manie-hulle nie geweet het nie is dat Tersia ‘n plan gehad 

het...’n plan wat op sommer so ‘n gewone dag iets 

verskrikliks kon laat gebeur!  

 

BANGMAAK MUSIEK SPEEL EN TERSIA TANDEHEKS SLUIP OP DIE 

VERHOOG. SY SIEN NIE DIE KINDERS NIE EN PRAAT HEELTYD MET 

HAARSELF. SY IS ‘N MODERNE HEKS, STREEPSOKKIES EN LANGPUNT 

SKOENE.  SY HET GEEN TANDE NIE. SY IS HEEL DUIDELIK IN ‘N 

GOEIE BUI. IN HAAR HAND HOU SY ‘N KLEIN HOKKIE VAS MET ‘N 

LAP OOR. 

 

TERSIA: (vir haarself) O togga! Vang ‘n gogga! Eet hom in 

boontjiesop en staan op jou kop! Ek het ‘n slim plan en 

almal is vir my bang...van die kleinste mier tot ‘n 

bosveldtier...ek skrik vir niks, groot of klein, en ek 

drink bier of wyn...(skrik toe sy die kinders sien) 

Whaaaaaaaaaaaa! O my hart sit nie meer op sy plek nie! Waar 

is my mammie! O sies! Wie is julle en wat maak julle hier! 

Julle miskruiers! Vir wat bekruip julle my so? Weet jou ma 

jy is hier huh? Vir wat kyk julle so vir my en hoekom maak 

julle my so skrik? Dit is baie slegte maniere om iemand so 

dop te hou! (bedaar effens)  Ja, julle nuuskierige agies 

wonder seker wat maak ek hier nê! Ek kan julle seker nou 

maar net sowel sê....(fluister) Ek het die beste plan nog 

ooit uit gedink wat enige heks nog ooit aan gedink het. Kan 

julle ‘n geheim hou? Huh? Weet julle wie is in hierdie 

hokkie? MMMMMMmmmmmmm? (haal die lappie af) Dit is reg ja! 

Die tandemuis! Ek vang ‘n muis in my vuis! (giggel) Ag moet 

tog nou nie ‘n spul tjankbalies wees nie! Dit is nie so erg 

nie! Dit is briljant...bitter slim en baie oorspronklik! 
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Ek, Tersia Tandeheks het die tandmuis gevang en wil julle 

weet hoekom? Want ek HAAT kinders met tandjies so blink 

soos skulpies...weet julle hoe voel dit om nie tande te hê 

nie....soos ‘n stofsuier-soen, soos ‘n papbek-

pappery....dis aaklig! (gaan sit en huil. Sy haal ‘n groot 

sakdoek uit) Ai dit is so verskriklik! Arme, arme ek! 

Whaaaaaaaaaaaaaa! Ek het nie eers een tandjie nie, en almal  

lag vir my haasbek. Waar het jy al gehoor van ‘n haasbek 

Heks? (vee haar trane af)  O dit maak my so emosioneel om 

net daaraan te dink! Waar sal ek tog ‘n man kry met hierdie 

tuit lippe! Ag, arme arme ek! (kwaai) As julle vir iemand 

sê ek het gehuil toor ek julle almal in melkterte of 

boerbeskuit! Ek voel net nie so lekker oor myself nie...Dit 

is hoekom ek ‘n plan gemaak het, ek het skoon vergeet om 

vir julle te vertel van my wonderlike plan. Ek gaan daardie 

aaklike dierasie met spene se melk suur toor en dan gaan 

daar nie meer melk wees op Madeliefievlei nie, en daar die 

wilde woeste japsnoet sal nie ‘n enkele tand in haar groot 

waenhuisdeur-mond oor hê nie! (lag lelik) En as al die melk 

suur getoor word, sal al die kindertjies se tande uitval, 

en hulle sal nie eers een sentjie kry vir hulle taaierige 

toffie tande nie, want ek het die tandemuis gevang! En 

niemand sal my ooit weer terg oor my haasbek nie! Ek weet 

sommer as my boud die dag vreeslik jeuk, dan dink ek op my 

beste! Dit is geniaal! Wonderlik! Bo-gemiddeld en eerste 

klas! (wys na die tandemuis) En jy ou knaagdiertjie sonder 

‘n plesiertjie,vir jou eet ek op ‘n 

kaastoebroodtjie...probeer net hier uitspring dan sien jy 

‘n ding!  Nou maar toe, ek kan nie heeldag hier by julle 

sit en tande tel nie....(lag vir haar eie grappie) Ag julle 

ou klomp suur gesigte! Moenie so vir my kyk nie! Nou moet 

ek net wag vir daardie simpel koei en haar rooikop tamatie 
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maatjie...dan sal ons sien wie lag die lekkerste! Een twee 

drie, dis nou die uur! Vanaand toor ek Bella se melk suur!  

 

(lag vreeslik en hardloop uit)  

 

OUMA MIENA: So lelike ou lappieskombers! Ek slaan haar 

sommer met die handsambok! Ai maatjies, en so het dit aand 

geword en Boer Manie en sy gunsteling koeitjie het na ‘n 

lang dag in die lusernlande terug gekom stal toe.  Nella 

het lankal reeds geslaap, want skool is darem maar harde 

werk vir so klein mensie.  Maar as hulle maar net geweet 

het van die aaklige Tersia Tandeheks! As hulle maar net 

gekyk het of die staldeur mooi toegsluit was...maar Tersia 

Tandeheks was slim en sy het geweet haar plan sou werk. Al 

wat sy moes doen, was om te wag vir die regte tyd. Sy het 

reeds die tandemuis gevang, en hoe moeilik kon dit wees om 

die arme Bella om die bos te lei. Julle moet onthou, Tersia 

het van kleins af eerste gekom in haar toorklasse en Tersia 

was ‘n taai tammeletjie....sy was reg vir enige iets....  

 

BOER MANIE KOM INGESTAP MET ‘N SLAAPMUS EN KAMERJAS.  BELLA 

HET OOK ‘N SLAAPMUS OP HAAR KOP EN SY KOU RUSTIG AAN ‘N 

GRASSIE.  

 

BOER MANIE: Nou maar toe Bella...Jy moet lekker slaap my ou 

koeitjie. Pasop vir daai lastige vlooi in die hooi. Nagsê 

my ou Bellatjie...net more koop ons vir jou ‘n nuwe klok, 

(baie trots) want jy is darem maar voorwaar die mooiste 

Vrieskoei in die die hele Madeliefievlei! 
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BELLA: Ag Boer Mmmmmmmanie! Jy laat my sommer bloos! Toe 

gaan slaap nou.  Ek sien jou mmmmmmore oggend vroeg met ‘n 

emmer vars mmmmmmelk spesiaal vir jou Boer Mmmmmanie! En 

daardie vlooi hap en trap ek sommer nog voor hy kan spring 

of sing! Ek is ‘n netjiese koei en laat my nie sommer byt 

of knyp deur ‘n goggabie of pestilensie nie!  

 

BOER MANIE: Nag Bella. Soet droompies my koeitjie.  

 

BELLA: Nag Boer Manie.... 

 

BOER MANIE VRYF BELLA SE KOP EN SLUIT DIE STALDEUR. DIE 

LIGTE GAAN DONKERDER EN KRIEKE IS HOORBAAR.  

 

BELLA: Weet julle wat maatjies? Ek is een van die 

gelukkigste koeitjies in die hele wêreld, en vir so ‘n gawe 

Boer en my goeie maatjie Nella gee ek net die beste 

melk...Dit is maar wat ons koeie doen, sommer net om dankie 

te sê. (gaap) O nee liewe land! Ek sal ‘n hele baal hooi in 

my mond kan druk as ek so gaap. “Slaat jou hoef so kadoef, 

as jy jou bek so groot rek” (hou haar hand voor haar mond 

en gaap weer) Nag maatjies...ek is nou so vaak ek kan 

skaars....my...oë oop hou.....(begin snork en is vas aan 

die slaap)  

 

TERSIA TANDEHEKS VERSKYN AGTER ‘N GROOT BAAL HOOI.  EERS 

VERSKYN HAAR HOED SE PUNT EN DAN KOM SY STADIG TE VOORSKYN. 

SY LAG EERS HARD EN GIGGEL DAN AS BELLA SKIELIK NIES. 
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TERSIA: Nie so slim soos wat jy gedink het nie my 

koeitjie.  Jy weet koeie is maar gewoontlik bietjie toe... 

Ek bedoel hoe dom met jy wees om 6 keer dieselfde grassie  

te kou...jy kan mos net ‘n nuwe een af byt.  

(sy gaan nader en druk haar neus vererg toe) O sies! Jou ou  

Teer tou! Jy ruik soos blomme en beesmis! Sies!Ek gaan nies 

en hoes....ek kry nie asem nie....(sy nies skielik kliphard 

Bella skrik wakker, maar raak weer onmiddelik aan die 

slaap) Simpel skaapkop! Wag, ek kan nie so werk nie.  

(Tersia haal ‘n wasgoedpennetjie uit en knyp haar neus 

vas.) Dit is beter....nou kom ons kyk....(sy haal groot 

oorfone en ‘n afstandbeheerder uit) Cool nê! Yo! Yo! Yo! 

Here we go! Dit is wat ek nou noem nuwe tegnologie... 

ja julle klomp bobbejane, dit is ‘n te groot woord vir 

sulke koolkoppe om te verstaan! Julle sien,  

ek het die in die stad gekoop...die towerstaffies is so  

laas jaar...nou sien, al wat ek moet doen is om vir Bella‘n  

slaaptydliedjie te speel dat sy so vas slaap dat sy nie sal 

agter kom dat ek haar getoor het nie! Sjuut! As een van  

julle kwê sal ek julle toor dat julle nooit weer iets kan 

sê...The Sound of Silence, vra maar vir julle ma’s, hulle 

ken daai song! Sjuuuutttt!  

 

(TERSIA LOOP NADER EN VAL ELKE KEER PLAT AS BELLA NET LYK 

OF SY SNORK OF WAKKER WIL WORD. SY SIT DIE OORFONE OP HAAR 

KOP EN DRUK DIE KNOPPIE. ONGELUKKIG IS DIT DIE VERKEERDE 

LIEDJIE EN I LIKE TO MOVE IT SPEEL. BELLA BEGIN TE DANS OP 

DIE MUSIEK.   

 

TERSIA: Wat die hoenders het ek nou gedruk! Ag dreunende 

doedelsak! Die musiek gaan die hele Madeliefievlei wakker 

raas! Bella! Jou simpel common koei! Haai! Stop dit!  
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TERSIA DRUK WEER DIE KNOPPIE EN LIEFLING VAN GE’KORSTEN 

BEGIN SPEEL. BELLA GRYP VIR TERSIA VAS EN SING ROMANTIES 

VIR HAAR.  

 

TERSIA: Los my uit jou simpel dierasie! Los my uit! Vat weg 

jou smerige pote en hou op om so in my gesig te blaas...Nee 

ek is nie verlief op jou nie...en nee ek gaan niks vergeet 

en vergewe nie!  

 

SY DRUK WEER DIE KNOPPIE EN ‘N WIEGLIEDJIE BEGIN SPEEL. 

ONMIDDELIK SLAAP BELLA EN SY SNORK SAGGIES.  

 

TERSIA:(Uitasem) Sjoe dit was nou vir jou ‘n ding! Ek moet 

nou net vinnig spring! Wie sou nou gedink het die ou 

dierasie kan nog so ruk en rol en skud en skop! Maar genoeg 

vir een aand my koetjie! Nou is dit my beurt! (begin toor 

terwyl sy om Bella sirkel) 

Appels en pere, hoenders sonder vere,  

Nou is die uur, jou melkies word suur. 

Vreeslike naarheid en maagkrampe,  

Jy kan maar jou hoewe op die vloer stampe!  

Jou melk is nou so suur soos druiwe. 

En al die kindertjies se melktandjies word totsiens 

gewuiwe! Siedaar, amper klaar!  

Jou melk is so groen soos ‘n boom se blaar!  

 

(lag lekker) So ja ou Bella-bok, nou is daar ‘n brommer in 

jou sop! Skies tog my ou diertjie, maar elkeen het mos maar 

sy plesiertjie! Nou gaan al die kinders se tande uitval, 

want Bella se melk is so suur soos asyn of baie ou wyn!  
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SKIELIK IS DAAR ‘N GESTAMP AAN DIE STALDEUR EN BOER MANIE 

ROEP(OFF STAGE):  

BOER MANIE: Bella! Bella! Wat gaan daar binne aan jong! 

Bella! Wat se lawaai kom hier uit die stalle uit!  

 

TERSIA: (skrik en gooi haar hande in die lug op. Die 

afstandbeheerder val op die vloer) Help! Polisie! O, ag dit 

is net die ou botterkop van ‘n Boer Manie! Ag verduiwels! 

Net toe ek nou lekker begin kuier! Nou maar toe, laat ek 

weg wees! Ek is mal oor verassings en Boer Manie, hierdie 

verassing sal jy nie gou vergeet nie!  

Honde en hase sonder hare,  

Ek hardloop my bene spatare!  

Voor jy jou ogies kan knip of vryf 

Het ek klaar vir jou ‘n brief geskryf!  

Totsiens, tatta, doemelang! 

Niemand sal my nou kan vang!  

 

SY LAG EN VERDWYN VINNIG.  BOER MANIE STAMP DIE STALDEUR 

OOP EN KOM INGEHARDLOOP IN SY SLAAPKLERE. BELLA HET 

INTUSSEN WAKKER GEWORD EN LE EN KREUN OP DIE GROND, HAAR 

VIER POTE IN DIE LUG.  

 

BELLA: Ooeeeeee! Oeeeeeeeeee! OEEEEEEEEE! Einaaaaaaaaaaa!  

 

BOER MANIE: Liewe lusernland! Wat gaan hier aan Bella! Dit 

het so geraas, dit het geklink soos ‘n disko hier binne! 

Wat maak jy? Hou jy partytjie! Nee aarde Bella! Ek het jou 

nie so groot gemaak nie!  

 

BELLA: OEEEEEEEEEEE! OEEEEEEEEEEEEE!  
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BOER MANIE: Maar Bella! Wat is fout? En hoekom 

oooooooeeeeee jy so....jy is mos my koeijtie, jy moet 

mmmmmmoeeeeee!  

 

BELLA: OOEEEEEEE! My maag! 

 

BOER MANIE: Ag nee Bella! Het jy maagpyn? Moenie vir my sê 

jy het vandag weer tussen my koolkoppe gewei nie, jy weet 

wat het laaskeer gebeur. Arme Nella se melk het omtrent vir 

2 weke lank soos koolsop geproe, jy weet jy kan nie sommer 

enige ding gaan staan en eet nie! Jy is nie ‘n grassnyer 

nie!  

 

NELLA: (Kom in gestorm met haar nagklere aan) Wat gaan aan? 

Ek het wakker geskrik van die vreeslike dansmusiek – haai 

Bella! Verjaar jy vandag! (begin sing) Veels geluk liewe 

Bella omdat jy verjaar.... 

 

BOER MANIE: Moenie laf wees nie Nella! Hier is iets groot 

fout! Arme Bella het vreeslike maagpyn. Hoor net hoe kreun 

en steun sy!  

 

NELLA: Arme Bella! Wat is fout met haar pappa?  

 

BOER MANIE: Ek sal regtig nie kon sê nie, want ek het geen 

benul nie! (kwaai) Jy het nie dalk vir haar koekies of 

sjokolade gegee nie nê?  

 

NELLA: Nog nooit nie! Ek belowe op my erewoord!  

 

BELLA: OOOOOOOOOOEEEEEEEEEE!  
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BOER MANIE: O liewe aarde! Sy klink soos my ou Ford-bakkie 

as hy nie olie in het nie! Nella, kom help hierso! Arme 

Bella, wat gaan ons maak?  

 

BELLA: OOEEEEEEEEEE!  

 

NELLA: Miskien moet ons vir haar Disprins gee. Ek drink 

altyd disprins as my kop pyn. 

 

BOER MANIE: Nee Nella! Bella is ‘n koei. Sy kan nie mens-

medisyne drink nie! Al wie vir haar medisyne kan gee is die 

veearts.   

 

BELLA: OOEEEEEEEEEEEEEE NEEEEEEEEE!  

 

NELLA: Dalk het sy boontjies geeet en nou is sy opgeblaas 

soos ‘n lugballon. Kyk, haar pens staan sommer so doer in 

die lug! 

 

BOER MANIE: Ai Nella, staan soontoe laat ek kan sien wat 

gaan hier aan. En jy moet ophou om altyd so stories aan te 

dik, dit is nie mooi om te oordryf...o grote genade, Bella 

jou maag is werklik so opgeswel soos ‘n ballon. Nella gee 

vir my die melkemmer aan, dalk is Bella net so bietjie dik 

om die lyf omdat ek haar vanoggend laas gemelk het.  

 

NELLA GEE DIE MELKEMMER AAN EN BEGIN BELLA MELK. 

 

BELLA: OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!  

 

NELLA: (trek haar neus op ‘n plooi) Ga! Siesa! Wat ruik so?  
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BOER MANIE: Nella, jy is ‘n meisiekind ‘n mens praat nie 

so....ooooooo! Wat op dees aarde is die gemors? (hy haal 

die emmer uit en dit is vol dik groen verf/melk) Bella? Kan 

die dan wraggies jou melk wees? Dit is dan...suur!  

 

NELLA: Sies! Dit lyk soos ons plaasdam! Ek wil nie dit oor 

my pap gooi nie, netnou klim daar paddas uit!  

 

BELLA: (huil) OOOOOOOOEEEEEEEE! NEEEEEEE!  

 

BOER MANIE: Dit is ‘n krisis! ‘n Katastorfe! ‘n Katarsis! O 

nee! O nee! Wat gaan ons nou maak! As Bella se melk suur 

is, is daar geen melk in die hele Madeliefievlei nie, en 

met die gemors sal sy nie eers vir die troosprys by die 

skou kan kwalifiseer nie! O my arme Bella! Ek gaan bel 

dadelik die veerarts! Dit is ‘n rampspoedige ramp!  

 

(storm uit met die emmer)  

 

NELLA: Ai tog, arme Bella se magie pyn en nou is haar melk 

suur. Hoekom moet mans tog altyd so groot drama van alles 

maak? ‘n Mens moet net slim dink...Bella, het jy iets 

snaaks vandag geeet?  

 

BELLA: Huh uhhhhhhhh... 

 

NELLA: Dit is baie vreemd, baie vreemd. Het iets jou nie 

gebyt nie, dalk het jy bosluiskoors?  

 

BELLA: (skrik) NEEEEEEEEEEEEEEE!  
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NELLA: Nou goed, nou goed. Ek is seker hier is ‘n rede 

hiervoor. Ons moet net mooi soek. En moenie bekommer nie. 

Speurder Nella gaan die raaisel oplos...Maatjies, julle 

moet julle ogies en oortjies oophou vir enige iets vreemds 

wat ons kan help om arme Bella se maagpyn te stop en weer 

haar melk reg te kry....Ons moet net soek.  

 

PINK PANTHER BEGIN SPEEL EN NELLA HAAL ‘N GROOT 

VERGROOTGLAS UIT EN BEGIN SOEK. SKIELIK SIEN SY DIE 

AFSTANDBEHEERDER RAAK.  

 

NELLA: Wat is die? Dit is mos ‘n afstandbeheerder! En 

niemand van ons ken so iets hier op die plaas nie, dit kom 

van die stad af. Met ander woorde, hier was iemand by Bella 

in die stal en die afstandbeheerder is syne of haarne of 

iemand sin.  Ek is seker hierdie is die leidraad wat ons 

gaan help om arme Bella weer gesond te kry! Al wat ons moet 

doen is om te wag vir die persoon om terug te kom. Bella, 

maatjies, hier is die plan. Ek gaan die afstandbeheerder 

net daar neersit en agter die hooibale wegkruip. En dan 

moet ons so stil soos muise wees, nie ‘n piep of ‘n kwaak 

maak nie...en wag vir die persoon om terug te kom. Bella, 

jy moet doodstil wees hoor. Ons gaan die ou lelike 

likkewaan wat dit aan jou gedoen het vang! Vanaand nog. 

 

BELLA: JJAAAAAAAA! OEEEEEEEEE! NEEEEEEEE! 

 

NELLA: Sjuut....(sy kruip agter die hooibale weg) Bella, jy 

moenie aan die slaap raak nie hoor, anders gaan ons (gaap) 

nooit...die persoon vang....(gaap) wat vir jou so sleg 

behandel....(gaap) nie. Miskien moet ek vir ons ‘n liedjie 

sing...nê Bella.   
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LIEDJIE:  

Slaap sag my koeitjie, slaap mooi soet.... 

More sal die dag ons groet... 

Mooi drome droom van lande ver van hier.... 

Van die see en die maan, ver hiervandaan... 

Slaap sag my koeitjie, slaap mooi soet. 

More sal die dag ons groet.... 

 

NELLA EN BELLA RAAK AAN DIE SLAAP EN SNORK. TERSIA KOM 

INGESLUIP OP HAAR TONE MET DIE TANDEMUIS SE HOKKIE STEEDS 

BY HAAR.  

 

TERSIA: Waar is die afskuwelike afstandbeheerder! Ek kan 

nie glo het die masjientjie hier vergeet nie! Vervlaks! Nou 

moet ek weer terug kom na die ou dierasie op haar plasie! 

En ek het nou net lekker TV. gesit en kyk en die ou muis 

moet ook oral rond gedra word, want netnou spring hy uit as 

ek my rug draai (sit die hok neer)O my arm, o my been o my 

skeen, die ding is swaar! (kyk na Bella) Ag sies tog my ou 

mensie...kyk hoe swel haar pensie! (lag) Ag borrelende 

boskasie! Ek kan niks sien nie dit is pik donker 

voor...MYYYYYYYYY!  

 

TERSIA SLAAN MET ‘N HARDE SLAG NEER. NELLA SKRIK WAKKER. 

 

NELLA: Haai wat was dit!  

 

TERSIA: Wie de duiwel is jy?  

 

NELLA: Wie is jy?  
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TERSIA: Ek het jou eerste gevra! Waar is jou maniere!  

 

NELLA: Ek is Nella. Ek is Boer Manie se dogtertjie en 

daardie is ons koeitjie Bella!  

 

TERSIA: O jou ou misoes! Dit is jy! Die rooikop-kerriekind! 

My aarde, ek het jou nooit herken met daardie aaklikge 

pienk nagmus nie, jy lyk tog beter so. Miskien moet ek jou 

hare aftoor, dan het jy ‘n kaalkop soos ‘n volstruis...glo 

my meisie, dit sal pragtig lyk!  

 

NELLA: Haai, jy los my hare uit hoor! Wat maak jy hier op 

ons plaas.  

 

TERSIA: Ek is Tersia Tandeheks en ek het net ietsie kleins 

vergeet...’n foutjie ek weet. Maar ek sal nou weer loop, 

dan hoef jy my nooit weer te sien nie. (loop verby haar en 

soek verder) 

 

NELLA: (gryp die afstandbeheerder) Is die dalk joune?  

 

TERSIA: Gee dit onmiddelik hier jou pannekoek pestilensie! 

Daai is myne!  

 

NELLA: Tersia Tandeheks! So dit is jy wat arme Bella se 

melk suur getoor het! Jou ou narie! Jy is darem maar lelik 

met diere! Arme Bella se maag pyn al van netnou af! Sies jy 

is lelik!  
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TERSIA: Boe hoe! Spaar my die emosies! Jy is tog so 

teatraal! Gee vir my daardie ding terug! Dit is nie joune 

nie! Ek toor daarmee, en glo my ek is goed daarmee. Ek sal 

jou met die druk van ‘n knoppie kan verander ‘n baksteen of 

‘n grondklont! Gee dit hier!  

 

NELLA: Staan daar simpel op my voorkop geskryf huh! Jy gaan 

nie hierdie afstandbeheerder terug kry voordat jy nie vir 

Bella reg toor nie!  

 

TERSIA: Jy is verspot ou pop! Ek gaan niks van die aard 

doen totdat al die kinders in die wêreld se tande uitgeval 

het nie! (lag) Slim vang sy baas nê! Ook nou nie meer so 

dapper soos wat jy gedink het nie! Gee vir my nou daardie 

afstandbeheerder...ek raak nou kwaad!  

 

NELLA: Jy kan maar kwaad raak en begin kook soos ‘n 

koperketel, maar dit kry jy nie terug nie!  

 

TERSIA: My skapie, moenie laat ons nou mekaar staan en 

opvryf nie, ek sal jou aan jou tone ophang en jou kielie 

tot jy nie meer kan nie...van lekker lag kom lekker huil! 

Gee dit hier!  

 

NELLA: Jy sal my eers moet vang jou ou haasbek Heks!  
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CHASE SCENE VOLG. DIE AFSTANDBEHEERDER WORD HEEN EN WEER 

GEGOOI EN MET ELKE GOOI VERANDER DIE LIEDJIE WAT SPEEL.  

TERSIA JAAG VIR NELLA, NELLA JAAG VIR TERSIA, ALTWEE JAAG 

MEKAAR. (MUSIEK: CHARRIOTS OF FIRE, HET JY ‘N BESEM, EN ‘N 

HOED EN ‘N KAT GEKRY, EYE OF THE TIGER.  DIE 

AFSTANDBEHEERDER VAL UIT NELLA SE HANDE UIT EN LAND AGTER 

BELLA.  

 

NELLA: Neeeeeeeeeeeeeeeeee! Bella, keer haar!  

 

TERSIA KRUIP NADER EN GRYP DIE REMOTE. AS SY WIL OPSTAAN 

TREK SY BELLA SE STERT. BELLA SKRIK EN SKOP HAAR IN DIE 

MAAG.  

 

NELLA: Jipppiee! Ons het haar gevang! Ons het haar gevang! 

Bella, jy is die beste koei in die hele wêreld.  

 

TERSIA: O! My maag, my been, ek kla en kerm, o waar sit my 

blindederm!  

 

NELLA: Vat so jou ou langneus luislang! As jy met Bella 

sukkel, sukkel jy met my!  

 

BOER MANIE STORM IN.  

 

BOER MANIE: O grote graanland! Wat gaan hier aan? Nella, 

wie op deesaarde is dit daai en waarom gaan julle tekere 

soos boklammers op ‘n kerkbasaar. Die hele plaas dreun en 

donder soos julle te kere gaan!  
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NELLA: Kyk pappa! Kyk! Ons het vir Tersia Tandeheks gevang! 

Dit is sy wat arme Bella se melk suur gestoor het! Sy wou 

hê al die kindertjies in die wêreld se tande moet uitval 

omdat daar nie melk is om te drink nie. En toe vang ek en 

Bella haar. Sommer net so!  

 

BOER MANIE: Is dit waar Tersia?  

 

TERSIA: Nee! Nog nooit nie! Ek ken nie die meisiekind met 

die hare of die koei nie! Om eerlik te wees, ek het hulle 

nog nooit gesien nie!  

 

NELLA: Jy jok! Skop haar weer Bella!  

 

BELLA LIG HAAR BEEN OP EN MIK OM HAAR TE SKOP.  

 

TERSIA: O nee! Ek bedoel o ja! Dit is alles waar. Ek wou 

dit gedoen het. Ek wou al die kinders se tande laat uitval. 

Ek het Bella se melk suur getoor...dit was alles ek! (begin 

huil)  

 

NELLA: (sien die hok raak) En wat is daardie?  

 

TERSIA: My mak papagaai Nando’s. 

 

BELLA LIG WEER HAAR POOT.  

 

TERSIA: Ag dit is net ‘n ou grappie Bella, jy moet tog nie 

suurknol wees nie....(lag en stop skielik) swak grappie.  

Dit is die tandemuis.  

 

ALMAL SAAM: Wat! Die tandemuis!  
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BOER MANIE: A nee a Tersia! Het jy hom ook gevang! 

 

TERSIA: (huil) JAAAAAAAAAA!  

 

NELLA: (haal die witmuis uit die hok) Arme tandemuis! Hy 

bewe soos ‘n elektiese skaapskêr! Sies Tersia!  

 

BOER MANIE: Hoekom het jy so lelike ding gedoen Tersia?  

 

TERSIA: Want ek was moeg daarvoor dat almal my altyd spot 

oor my haasbek. En toe wil ek hê al die kindertjies se 

tande moet uitval soos myne. Ek wou net maatjies hê wat nie 

vir my lag nie!  

 

NELLA: Maar Tersia, dan moet jy net so gesê het! Ons almal 

het iets wat ons anders en spesiaal maak. Ek het rooi hare, 

jy het nie tande nie, maar dit beteken ek gaan vir jou lag 

en nie met jou maatjies wees nie! As jy gaaf is, is dit mos 

goed genoeg!  

 

TERSIA: Regtig?  

 

NELLA: Natuurlik.  

 

TERSIA: Sal jy dan my maatjie wees?  

 

NELLA: Ja Tersia, maar eers dink ek jy moet vir Bella 

regtoor en vir almal jammer sê oor wat jy gedoen het.  

 

TERSIA: Regtig?  

 

BOER MANIE: (waarskuwend) Tersia!  
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TERSIA: Nou goed, nou goed! (vat die afstandbeheerder en 

druk die knoppie) Jammer Bella, ek het nie bedoel om jou 

seer te maak nie. Ek sal elke dag vir jou lusern gaan pluk 

en jou rug vryf.  

 

BELLA: MMMOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEE!  

 

BOER MANIE: Ag sy klink sommer stukke beter.  

 

TERSIA: En jammer Boer Manie dat ek so ‘n lelike ding 

gedoen het, ek belowe om jou te help met die plaaswerk en 

om Bella se stal skoon te maak. 

 

BOER MANIE: Dit sal gaaf wees. Dankie Tersia.  

 

TERSIA: En ek is jammer ek het jou geterg oor jou hare 

Nella. Ek sal vir jou ‘n nuwe nagmus brei, want daai pienk 

een is darem baie lelik. Ek is BAIE JAMMMMMMMER! (huil)  

 

NELLA: Toemaar, dit is nie so erg nie en alles is mos nou 

weer reg. Ek dink jy het van een vergeet. (wys na die muis) 

 

TERSIA: Ag natuurlik. Jammer my ou matertjie. Ek was ‘n 

regte ou boelie. ‘n Mens moet nooit iemand kleiner as jy 

seermaak nie nê! (haal ‘n beskuitjie uit en gee dit vir 

hom) Ek sal van nou af vir jou elke dag beskuitjies en 

regte egte Franse kaas uitsit. Jammer as ek jou laat skrik 

het!  

 

VOICE OVER/MUIS: Ek het nie geskrik nie!  

 

ALMAL SAAM: JY KAN PRAAT!  
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VOICE OVER/MUIS: Natuurlik kan ek praat! En ek was nooit 

bang nie, ek is net so bietjie versigtig.  

 

NELLA: Ek weet, kom ons sing ‘n liedjie oor ‘n dapper muis. 

Net om almal beter te voel. En maatjies, as julle die 

woorde ken sing saam!  

 

SING EK IS ‘N DAPPER MUIS.  

 

BOER MANIE: Dit was nou pret! Ek het lanklaas so klomp 

glimlaggende gesiggies gesien. Ou Bella, hoe lyk dit? Sal 

ons almal ‘n glasie yskoue melk drink?  

 

BELLA: Mmmmmmmaar natuurlik Boer MMMMmmmmmanie! Ek voel of 

ek weer 20jaar oud is! Ek het sommer ‘n huppel in my hoewe! 

MOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEeeeee!  

 

OUMA MIENA: Nou maar toe my klein meerkatjies! Dit was hoe 

Boer Manie se melk suur geword het. Daarom moet julle altyd 

onthou om:  

 

BOER MANIE: Om jou tandjies gesond te hou. 

 

BELLA: Genoeg melk te drink. 

 

NELLA: Altyd gaaf te wees teenoor diere.  

 

TERSIA TANDEHEKS: Weet wanneer om jammer te sê. 

 

TANDEMUIS: En om altyd mooi te kyk waar jy loop, want net 

miskien trap jy op my stert.  
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OUMA MIENA: Nou maar ja! Dit was nou die laaste druppel in 

die emmer. Totsiens maatjies, kom kuier gou weer by 

Madeliefievlei, groete vir die mammas en pappas, met 

liefde...van my!  

 

SING WEER LIEDJIE.  

 

Toe ek lank gelede ‘n laaitie was, het my pappa my gesê, 

Van ‘n pragtige wonderlike land wat in die weste lê. 

Die gras groen en so sag soos sy, 

En die plaas se naam: MADELIEFIE VLEI 

 

Waar kry jy iets so lekker 

Soos ry op ‘n bloedrooi trekker, 

Krummelpap en braaivleis, 

Dit is die perfekte huis! 

 

Die stad het karre wat heeldag toet, 

En spiedcops wat jou wil beboet, 

Die son wat warm brand in jou nek, 

En skielik gil iemand:” HIJACK!” 

Met my melk koeie wat om my wei, 

En die kerkklok wat in die verte lui, 

En die paddas wat onder in die dam raas 

Is daar niks so lekker soos die plaas. 

 

Waar kry jy iets so lekker 

Soos ry op ‘n bloedrooi trekker, 

Krummelpap en braaivleis, 

Dit is die perfekte huis! 

 

DIE EINDE 


