
SaGeZo spölt weer:   As ter maer meziek in zitten 

11 jannewaeri kletterden de Zwollenaer weer in de busse en mos ik èven kieken of ter nog 

wat van mien gaerding bi’j zatten.    En jao . . een ankundigink van ’t teneelgrupien SaGeZo 

uut Wijthmen,  dät die dit jöör weer een opvoerink op de planken willen brengen. 

De lokasie is versköven van ’t Parochie naor ’t ”Kultuurus De Elshof ”   

 

Ik kenne de uutdrukkink . . loop maer achter de meziek an . . dan ku-j trommelstökkies 

zuken.    En de titel van de opvoerink wazzen . . as ter maer meziek in zitten.  Dus dät 

sprakken mi’j wel an. 
 

OK . . veur ik ’t vegète . .  èven een tillefeuntien plegen . . goed ik komme . . vri’jdag! 

 

’t Teneelgrupien  is  in Wijthmen  al  eel lange  actief en preberen altied in jannewaeri een, 

ni’j instudeerd, teneelstuk op de planken te brengen.   Hoewel nao twie jöör, deur 

aovereidsmaotregelen in veband met Covid-19 perikelen, gien opvoering te kunnen brengen, 

is ’t samen-eraapt zeugien  niet uut-espöld en nog springlèvendig. 

 
Thera Hülsmann openen zoas gewoonlijk de aovend, 
sprakken in aer ankondigink  aover de veurbereiding 
van disse veurstelling, umdät die deur de Corona-
maotregelen een beoorlijke anloop ad enömmen, en 
dat veur één van de spöllers een inval-spölster 
klöörstonnen. Umdät de kans beston dät één van de 
spöllers opereerd mos wörren, maer ’t niet vaste ston 
wanneer dät zol kunnen gebeuren. 
De club wazzen trots dät de invalster de rolle had 
instudeerd en ook met de oevenaovenden gewoon 
mèèdejen.    En oewel zi’j (Petra van Eekeren) now op 
de reservebanke zatten, vonnen zi’j ’t benumen van 
dit feit toch de muuite weert.    Petra  . . bedankt ! 
 
 

Deur ’t verkassen naor een andere locasie wazzen ’t veur de örganisasie spannend of ’t wel 
allemaole op tied zollen lukken en of ’t pebliek nog wel zollen kommen, naor twie jöör 
afwezigheid.   Thera konnen now al wel vertellen dät ze een bettien bint aovervallen deur de 
anmeldingen en opkomst . . . twie aovenden striek-uutverkoch !  
 

Met de mededelink . . de bar tiedens de veurstelling eslöten is !! kon de aovend anvangen. 

 
Ook now wi-k preberen ietsie van de sfeer, zoas de kiekers ebben ervaeren,  weer  te  gèven. 
 
 
 

Als er maar muziek in zit . .  
een teneelstuk eskröven deur Evelien Evers en met toestemming van ’t Auteursrechtenburo 

I.B.V.A. Holland ten uutvoer ebrach. 



 
 

 
1e bedrief - zundesmörgens : 
 

As ’t gedien opensköf kieken wi’j naor een uuskamer met an beide kanten een 
deure,  een banke in de midden en döörachter een roete.   Een kassien links 
naost  de roete en een spiegeltien naost de deure an de linkerkante en een 
staonde skemerlampe en grote vaze met wat takkies rechts. 
 



 
 

Man en vrouw kommen binnen en zien iene klerezooi van glazen, flessen en 
slingerede kleren.   
 

De vrouwe, Carla Derksen, espöld deur Jacqueline Noorman, is druk in de weer 
umme de drankzooi die aer zönne, de veurige aovend op taofel ef achter-
elaoten, weer an de kante te maken.    Zi’j ad e-oopt dät de jongelu dät zelf wel 
zollen ebben op-eruumd, maer die lègen nog in ’t nöst.     Aer echtgenoot Benny 
Derksen, espöld deur Peter Bastiaans, vinnen ’t allemaole maer een aoverdreven 
gezeur en onzinnig oe döör zo druk aover te maken en ploft in een stoel. 
As Carla moppert dät zi’j dät vrogger niet oeven te preberen zolangge in bedde 
te blieven,  reageert Benny ook.  Mien va ad allange onder an de trappe estaon 
te skreeuwen ”der uut! . . s’aovens een kerel . . dan ook s’mörgens een kerel”  
 

Met ’t vinnen van een vremde jässe en ’t paer rooie 
pumps, wöör iemand toch wel eel goeie bienen veur mut ebben 

umme der op te kunnen lopen,  begun ’t gesteggel aover ’t 
gedrag van de zönne (Joris) met zien steeds maer 
wisselende kuie’s  en dät de dochter (Sandra) toch wel 
een eel ander mense is.  
As Carla opmerken dat Joris zich wel iens wat drukker 
mochen maken met Desi, een andere vriendinne, vinnen 
Benny  dä-j zoiets niet kunnen ofdwingen. 

 

” met geweld  doe-j nog  gien  geite  bi’j de bok ” 
 

Joris is now ienmaol een vent van disse tied, en wisselende vriendinnen euren 
döörbi’j.     Mien va zi’j altied . . ” onderzuuk alles en be-ol ’t goeie ” 
As Carla e-ergerd tegen Benny uutvallen aover diens opmerking wat Sandra te 
weinig zollen ebben en Joris te völle . . . kump de stopzinne van Benny . . die wi’j 

de ele värdere aovend nog vake zullen euren . .  ” tja . . wat za-k döör iens van zeggen ”  
 
De dochter Sandra, espöld door Julia Poppe, kump 
binnen en die pröt wel ärg  uut de eugte.    
 

Aoverdreven articulerend en langzaem kommen de 
zinnen  aer strotte uut. 
 

As ter wat gerommel wörren e-eurd zuchen Carla . . 
’Joris is met zien kuie uut bedde evallen.’   
Sandra . . ik ebbe aer ezien en zi’j lèk wel wat op  
Lenneke  die ex vriendinne van Thijs van iernaost.    
Oh nee toch . . dät zal toch niet, skrikken Carla.   
De buurvrouw numen  aer  altied  Ellendeke ! 



 
 

Zönne Joris, epöld  deur Bart van der Kolk, en zien vriendinne Lenneke, espöld 
deur Rita Boerkamp, kommen de kamer binnen en terwijl Joris iederiene een 
goeie mörgen wenst, ploft Lenneke zwiegend en met der tillefoon knooiend op 
de banke.   

 
’t Wörren Joris al rap dudelijk emaakt dät, as ij rèkenen kan,  der niet op oeft te 
rèkenen dät ”mamsie”  veur unnie wat te èten giet maken. Dät zu-j zelf mutten 
doen . . ’t spul stiet in de keuken.  
 

Wanneer beiden naor de keuken bint vertrökken merken Benny cynisch op . . . 
” dät is een gezellig meisien ”. 

 

Sandra reageert . . Dät zal mien André nooit doen . .  die stellen zich altied 
netties veur as die ärgens binnenkump.    Praotend aover aer vriend, maken 
Benny de opmerking dät die jongen wel voeding ef e-ad, maer dät döörbi’j de 
”OP-”  is vergèten ! 
 

As èven laterder as Joris en Lenneke, die met een kop as een oorwurm, weer in de banke 

ploffen zonder der ogen van de tillefoon of te wenden, kriegen wi’j te euren dät dät 
meisien niks lussen dan wit brood met ageslag.       
As dan Joris an Sandra vrög een glasien melk veur Lenneke op te aelen buldert 
die inies . . ” die is gek . . commandeer oe ond . . en blaf zelf !” 



 
 

Sandra giet èvenzogoed toch naor de keuken umme de soep wärm te maken. 
 

André Platvoet, espöld deur Adriaan van Krevel, komt langes ’t raam elopen.  
Joris kan ’t niet laoten  en begint gelieke zien zusse nao te doen . . .  
Oh Andréééétje . . . mien skééétje ! . . een flapdrol zu-j bedoelen! 

 
André kump binnen met een picknickmande, zöt 
Lenneke en wil zich èven veurstellen. . . . ku-j oe 
veurstellen dät dät niet giet Lukken ?    
 

Sandra ef inmiddels de thermosflesse vol met 
soep edaon en löt Andre èven suffelen. 

 
 
 
 
 
 

 
As ’t stellegien zo met mekaere bezich is en der 
allerlei vleiende zinnegies aover en weer wörren 
egöven aover vaogelties en wat bi-j toch een 
lieverd . . .  

 
 
 
  
 
Is Joris in de achtergrond, op de banke 

zittend, bezig een vögelties-dans uut 
te voeren veur Lenneke.  
 
ij wazzen mi’j elaas te rap umme dät met 
de camera vaste te leggen.  
 

 
 
 
Een ni’j personage kump op . . Opa Gerrit Derksen, de vader van Benny, espöld 
deur Benny van Eekeren.   
Wöörop Benny gelieke roepen . . ” now  begint ’t  feest  pas ! “ 



 
 

En jao . . Gerrit zöt Lenneke zitten, trekken der aoverende, stellen zich veur en 
kèk iens naor  ’t  (körte) rökkien van Lenneke . . ZOoo . . ie maggen wel oppassen 
a-j gaon zitten dä-j de knibbels bi’j mekander ollen, anders kunnen ze oe zo  
” tegen ’t paosen en pinsteren anloeren.” 
 

(Die wazzen ni’j veur mi’j . . op zien Zwols zollen wi’j ’t de Waterstège  numen.) 
 

 

Bi’j wat (h)en-en-weer gepraot aover èten, vleis, verwend gedrach en slechtere 
tieden, röp Gerrit. ”in oge noodt, smaken een kärbonade ook wel zonder brood“ 
en giet zitten.  
 
 

Deurpraotend aover ’t smartphone-gedrach van disse 
tied, vinnen Gerrit de gebrukers maer een stellegien 
stumpers!    
”As ter oorlog zol kommen en der is iniens gien 
stroom meer . . en de accu is löög . . kunt zi’j elemaole 
niks meer !” 
 

Wöörop Benny reageren . . ”Jao en as de (h)emel naor 
benèden kump . . bint ook alle mussen dood.” 
 
En zonder stroom . . . ku-j nog wel meziek maken. 
 



 
 

Thea . . de moeder van Carla, now niet direct de vriendinne van Gerrit, kump op.  
 

 
En zittend vertellen zi’j, met een zoer gezichte, dät ter 
tegenwoordig wel van alles kan gebeuren en dät zi’j der 
elemaole niet gerust op is, of zels een bettien bange.   
 

Wöörop Gerrit reageren . .  ach mense . .  maak oe niet 
te sappel . . a-j strakkies in ’t bejöördente-uus zit, zo-j 
willen  ” dät oe wel wat wazzen  aoverkommen! ” 
 

 
 

Desi , espölt deur Anke Marsman,  een goeie meid 
en een ”wel-niet” vriendinne van Joris, kump  an de 
roete veurbi’j, wöörop Joris zich uut de voeten 
maken.  
 
Carla ad graag ezien dät Joris wat meer andach veur 
Desi zol ebben . . zöt ter goed uut . . is netties . . 
muzikaal . . spöllen meerdere instrumenten bi’j de 
ärmonie en is bi’j ’t koor.    
 
Maer Joris vinnen aer te opdringerig! 

 



 
 

 
 
Gao-j ook nog naor de Kärmse in ’t dörp ? 
  

Jao en wi’j mutten der ook optreden met de 
Ärmonie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In de antekeningen e-k nog kreten staon 
as: 
”a-j ’t emd opbeuren zie-j een kwärtien”   

en 
”veur geld oeve ie ’t niet te doen, maer  
ie oeven ’t ter ook niet umme te laoten”  
 
Elaas is mi’j ’t verael ierumtrent  ontgaon.  
 



 
 

’t 2e stukkien : zundesmörgens - twie wèken laterder 
 
De gedienen skoeven weer opziet en wij kieken weer naor de onveranderde 
uuskamer wöor Benny op zien stoel zitten en alvaste zien uniförm van de 
ärmonie ef an-e-trökken, umdät Desi em strakkies zol opalen umme naor de 
Kärmse te brengen wöör de ärmonie mut optreden.  En wi’j zien Gerrit veurbi’j 
de vensterroeten  skoeven. 
 

 

Joris zitten, kompleet van de wereld in zien eigen bubbel, en reageren närgens op.   
 

Carla, de moe van Joris, preberen met alle macht de andach van Joris te kriegen, 
maer die is selectief danwel Oost-Indisch doof.  
 



 
 

As Joris reageren . . wat e-j toch? . . ik bin der toch!  Niet wöör, mekkeren Carla . .  
” Ie binnen der nooit . . en a-j der wel binnen . . bi-j der nog niet !” . . Wat mu-k 
doen om oew  andacht te kriegen ? ( Benny . . een appie sturen ?? )  
 

Oezoo zit ie ier alleent? . .  wöör is Lenneke? . . waeren de olders der niet? . . is 
ter wat gebeurt?  
Nee! . .  maer Lenneke is passé . .  ik bin weerumme egaon . . wat een klerezooi 
um dät uus !   
 
 

Weer gerommel . .  wie is dät dan now ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een wel zeer bijzonder exemplöör stèk de kop um de deure! 
 
(h)Allo allemaole . . ik bin Anne 
en bin vannacht met Joris  
mèè-ekommen en ier blieven 
slaopen.   
 

 
 

 
 
Anne, espöld deur Anouk Poppe, vlög de 
kamer deur en gèf iederiene met een 
dikke knuffel. 



 
 

Ook opa Gerrit wörren niet ontzien . . . . .  
 

 

maer die begonnen zowat te zweven   . . Oo . . dat ik dät nog magge mèèmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

As Gerrit de tattoo’s bekieken en opmärken . . ”dät bint der nogal wat” . . kan 
Anne der nog wel meer laoten zien, en sköf de rok langes ’t bien umoog.  
Èven laterder vertellen Gerrit dät ij ook een tattoo ef.  Oh jao?  Jao op mien bille 
. . een broene bere . . wo-j ’t zien?   Gerrit en Benny gaon dan maer èven naor 
de gank, zodät de zaal niks zöt en Gerrit allenig maer  euren vraogen . . ku-j em 
zien ?   Nee . . is ’t antwoord van Benny . . . dät is now jammer . . ”dät biest is 
ook zo allemachtig skuuw.”       ( de zaal giet onderuut van ’t lachen ! ) 
 

Anna vertellen desgevraogd dät zi’j uut 
Nijverdal kump, aer va bankdirecteur is en 
aer moe een  niet onverdienstelijk  kunst-skilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As oma Thea binnenkump springen Anna  
in de bienen, umme aer te begroeten . . .  

 
 
 

Och-toe-liebe . . . 
. . .   wat is dät dan? 
  

 

Dät mense skrukken 
zich een ongeluk 
enzol der bi’jkans  
een rolberoerte an 
aoverollen. 
 
 
Pffff . .  èven op aosem 
kommen. 



 
 

Opa, die èven weg wazzen egaon, kump al roepend 
weer binnen stoeven . .  gauw- gauw . . griep de 
verbandtrommel . .   
 

Andre kump ter an . . en die ef een klemblöre veur 
de kop  . .    zoiets ebbe ik nog nooit ezien! 
 

As  èven laterder ook André een welkom wörren e-ieten deur Anna, kump op 
dät moment netuurlijk de preutse Sandra vanuut de keuken binnen. 
 
 

Ie maggen ien keer raojen . .   
 

 
 
Onbegrip en  eibel . .  
 

Niet te zunig ! 
  



 
 

Der wörren wat aover-en-weer epraot aover wat zo’n wichien (Anna) laterder 
veur wärk zol kunnen doen, wöör Gerrit opmärken . .  now zekers niet bi’j de NS . 
.  oezoo ? . . .   Ze spoort niet ! 
 
Gerrit kieken naor wat Joris op zien tillefoon an ’t doen is . . . wöörumme vèèg ie 
toch steeds aover dät dink . . maak em dan is een keertien skone.  
Nee opa . .  dit is een vèègskärm en zo verplaese ik ’t beeld  ”swipen” ieten dät. 
” Now bi’j ons swipen wi’j vrogger de ele straote met een bessem. ” 
 
 
Thea kump as een dolle weer binnenstoeven . . roepend . . ze zit mi’j achternao! 
Wöörop Gerrit reageren . . ”gao gauw terugge . . misskien wörren ’t nog wat.” 
Thea vertellen elemaol aoverstuur dat ter een vent achternao rennen en zi’j die 
met ärd fietsen niet iens kwiet konnen raken.   Op de vraoge wat die vent dan 
wollen . . kon Thea gien antwoord gèven . . ”ij riepen wel steeds stop now èven”, 
maer ik binne niet gek! 
As der an de deur wörren ebeld giet Benny kieken en kump een posien laterder 
weer in de kamer. 
”Wie wazzen döör an de deure?” . . Die donkere voetballer . .  die wazzen oe 
achternao erend, umdä-j oe tasse lös achterop adden laoten liggen.  IJ kwamp 
die èven ofgèven.  Ei-j em nog wel vindersloon egöven ? . .  Nee . . döör wol ij 
niks van weten.   Dan zal ij ’t er vaste al uut ge-aald ebben. 
Toen bi’j contrôle bleken dät, ondanks alle veuroordelen, alles ter nog in zatten, 
kwamp de opmerking . .  ”ie kommen van geluk nog iens onder de trein.” 
 

 
 
 
Ik ebbe nog euren roepen dät ze naor de Kärmse 
wollen  en iets aover  ”de dood van Pierlala”,  
 
maer ook  ier  is mi’j  ’t  ien en  ander van de poppekaste 

ontgaon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig wazzen ’t pauze . . en ikke toe an de koffie. 



 
 

’t  3e stukkien: maondagmörgen. 

 
Carla löp as een standje opgewonden deur de uuskamer . . . Joris is vannach niet 
thuus-ekommen!    Benny weten zich te erinneren dät ij dät vrogger ook wel ef 
mèè-emaakt.   s’Ochens ärtstikke vrôg thuuskommen . . op de kouse voeten 
deur ’t uus en dan zien moe tegenkommen op de aoverloop.  Ee . . bin ie ook al 
zo vrog op? 
 
As ter een tillefeuntien kump . . krig Carla te euren dät Anna de veurige aovend 
op de kärmse deur de plisie is op-e-pakt.  Värdere details ontbrèken, dus wörren 
der weer van allerlei scenario’s bedach van wat ter dan toch wel an de and zol 
kunnen wèèn.          (’t is net een verslaggèvink/reportage  van SBS6)  
 
As ter wörren suggereert dät die jongelu wel ärgens zollen binnen blieven 
plakken.   Maken Carla zich druk umdät ij (Joris dus) dan toch wel even een 
bellegien ad kunnen doen.   Ach die kinder vergeten de tied en bint gewoon 
ärgens blieven angen . . zo giet dät tegenwoordig.   
Gerrit . . alles giet op den duur angen . . bealve ’t tandvleis . . dät kröp omoog. 
 

 
As Carla wat negtief begunnen te denken oaver aerzelf en 
de relasie . . . weten Benny aer wel weer te troosten . . met 
ien van de mooiste zinnen uut ons Sallands dialect.   
 
” Ie binnen ’t allerliefste mense van disse wereld en ach . .  
        ie lopen mi’j nog niks in de weg ! ” 
 
 

 

”Kinderen bint inderen!”, is  een 400 jöör old gezegde, er verandert ook nooit niks.  
 
 
Eibel in de keet !!   

 

Sandra en André kommen nogal biester, vanof 
baoven, de kamer in.     André is an-’t woord . .   
 

Ach Sandraatje . .   ”Dit adden wi’j nooit mogen 
doen”. . ”ik adde ’t mien olders nog zo belaoft !”  
 
 

Wi’j maggen concluderen dät ter iets NIET 
gebreurt is. 



 
 

 

” IK BIN SANDRA !!! en gien Sandraatje” 
 
Nao gesteggel aover de drie R’s,  ( rust, rein-eid, regelmoat ) weten Sandra wel 
dät   zi’j gien toekomst wil wöörin alles vaste stiet veur de rest van der lèven.  
 

Disse opvoerink, van onbegrepen uutspraken tussen die twie, döt de zaal mèèdoen.   
Ik eure meerdere keren, tussen de lachsalvo’s deur, dät ’t publiek al veur zichzels an 
’t regisseren is egaon.    
 
As dan op een gegèven moment 
Sandra skreeuwen . .  ”Ie begriepen 
der ook elemaole niks van e ?”  . .  

en vrög . . 
”André . . wi’j wat veur mi’j doen ?”  
 

Eur ik in de zaal al . . . jao OPROTTEN ! 
 

Toen Joris ’t veur zien zussien opnam 
en André maer een ”dooie lul” vond, 
kon Sandra dät wel beamen met . . 
jao dät dekk. . eh . . dät is een goeie 
umskrieving.  
 

Dät ’t de lading kon dekken adden wi’j al wel deur . . maer dät wazzen juust NIET gebeurt. 



 
 

En dan . . . Sandra is ter elemaole klöör met . .  stiet veur de spiegel . . gooien der 
öör lös en begunt de kleren an stukken te roppen en Andre stiet te loeren deur 
de roeten.  

             ’t kan nog körter 
 

                                                                                                                                  
 
De zaal ef de andach der goed bi’j en de lachsalvo’s bärsten steeds snellerder achter mekander  
lös.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carla . . ”soms zo-j willen dä-j in een gat in de grond konnen vedwienen.” 
 

” een mense krig eel wat te verduren veurdät die old is! “ 
 



 
 

Joris en Anna  bint weer thuus ekommen en maggen an Carla gaon uutlègen wat 
ter dan wel zo allemaole is gebeurt op de kärmse, en wöörumme Anna is 
arresteerd,  en wöörumme Joris niet ef ebeld, en Desi strakkies ook nog èven 
wat veur Joris kump bregen.   

 
Anna is op de kärmse an-e-ollen naodät de Plisie een annoniem tillefeuntien ad 
ekrègen aover drugsgebruuk van vremd uutziend figuur die op de kärmse 
rondlöp. En döör ebben ze Anna veur an-ekeken.    Anna konnen verzekeren dät 
zi’j een ofkeer ef van die troep en is nao ve-eur weer vri’j-elaoten.   
Carla:  Van wie kwammen dät tillefeuntien dan?   . .  Annoniem dus !! 
            En wöörumme wete ik dan van niks . . . mien tillefoon is estölen, . . dus ? 
 
Desi . . Ik kom oe de tillefoon 
terugge brengen . . ie wäeren 
gisteraovend kats  bezopen en 
lieten em op de taofel buten ’t café 
leggen.    
Dus ie ebben mien tiilefoon 
estölen?   
Nee . .  Ik eb em mèè-e-nömmen 
veurda’t een ander ’t döt. 
 
 

Ie adden der de kop niet bi’j, toen Anna veur drugs wier an-e-ollen. 
 

Wat weet ie döör van . . eb ie soms naor de plisie ebeld . . kwamp dät van oe?  
 

Wat een rotstreek ! 



 
 

Anna giet naor baoven iens èven kieken oe ’t met Sandra is.   
 
 
Thea beklagen zich aover dät tegenwoordig alles zo snel veranderen, dät ’t aoste 
niet meer bi’j olen is . . . ik kan dät allemaole niet zo gauw. 

” Tegenwoordig giet ter maer ien dink gauw . .  Muu wörren! ”  
 

As Sandra weer in de 
uuskamer kömp, krèg Thea 
bi’jkans een ärtvezakkink.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die kan aer ogen niet 
geleuven, en giet iens 
dichterbi’j  staon kieken. 
  

 
Al met al wörren der naor ’t ende toe ewärkt:  
 
En weer skieten mien antekenings ’t doel veurbi’j en kan-k ter ook gien sukela meer van 
maken. 

 
Der staon krabbels as . .  Henna tattoo’s bint niet echt en vedwient vanzelfs . . 

           Dät verlang ik niet . .   
           Sodom en Gomorra . .  

    Sandra en Anna zingen . . laat me ( klinkt goed ) 
            

 Onze dirigent zeg ook altied . .  As ter maer meziek in zitten. 
 
 
    Ende ! 
 
Jammer . . . ik bin ’t  verael ierbi’j kwiet 



 
 

’t Doek is evallen . . . de spöllers, regisseur en souffleur nemmen  verdiend  ’t 
applaus  en de  bloemen in ontvangt. 
 

 
 
’t  Teneelgezelskop  SaGeZo maggen trots  wèèn  met  wat  zi’j  bewärkstelligen.       
Zi’j binnen der weer in eslaagd een ele kladde mensen ontspanning te  gèven en 
an-t  lachen te  brengen.  
 

Ook disse veurstelling e-k weer elet op ’t reageren van de zaal.  Maer al te vake 
wörden de woorden deur ’t kiekend publiek alvaste in-e-vuld, veurdät de 
spöllers ’t kunnen zeggen.  
 
En ook now beginne ik te märken dät older wörren ook ’t concentrasievermogen 
verminderen en e-k ier-en-döör niet alles ebbe kunnen noteren, en met ’t 
skrieven van dit veraeltien, der zo now dan een eigen interpretasie an mutte 
gèven.        Maer de uutvoering is ewest en ik oeve ook niet ’t script te vertalen.  
 
 

De mooiste meziek van disse aovend wazzen ’t lachen! 
 
        
                                   

 

  
 

31  jannewaeri  2023 
 



 
 

Nog èven wat foto’s die de sfeer weergèven . .  lachen toch ? 
 

  



 
 

Ze ebben mi’j altied eleerd dät de kleren de man maken . .  maer bi’j de vrouwe 
lèg  dät toch wel een bettien anders . . aover smaken ku-j twisten . . maer 
minder is dudelijk vrouwelijker !  (mooier) 
 

 
     van truttig stief . .           naor . . joe-hoe  . .             wo-j  mien tillefoonnummer? 
 
 

 

 
 
 
 
 


