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Titel:   ZIEK, ZIELIG EN ZOET 
Genre:   Blijspel 
Tijdsduur:  > 60 minuten 
Aantal spelers:  40 +.  

D=Dame H=Heer K=Kind en V=Variabel 
ZIEK, ZIELIG en ZOET zijn drie los te spelen stukjes van +/- 20 minuten. 
Elk stuk heeft een eigen bezetting.  
De 3 stukjes worden verbonden dmv spel en ‘n korte wandeling tussen 
de verschillende locaties. Enkele personages uit een van de 3 stukken 
spelen ook een rol tijdens de wandeling  
Spelers en muzikanten mengen zich tussen de groep wandelende 
gasten Hoe meer bijzondere typetjes er in de tocht meelopen hoe 
leuker het wordt. 

Verhaallijn: Ziek, Zielig en Zoet is een blijspel dat bestaat uit 3 losse stukken. Deze 
stukken worden verbonden dmv een wandeling. Ook tijdens de 
wandeling is er spel. 

 Mien Mutsers wordt 100 jaar. Zij zal door de mensen uit het dorp 
toegezongen worden. Hiervoor verzamelen alle mensen zich op het 
plein bij burgemeester Lieverlee. Ook de harmonie is aanwezig. 

 Burgemeester Lieverlee heet iedereen welkom en nodigt hen uit om in 
optocht mee te gaan naar Mien Mutsers. 

 Onderweg komen ze langs 
ZIEK-HUIS 1 

   Hier woont een gezin met 7 kinderen, vader en moeder. 
Moeder is een hardwerkende vrouw. 
Zij verdenkt haar man er van dat hij simuleert dat ie ziek is zodat hij vrij 
is van zijn werk en niks in het huishouden hoeft te doen. 
Ze roept er de dokter bij en samen verzinnen ze een smoes om hem 
weer aan het werk te krijgen. 
ZIELIG-HUIS 2 
Vader is ’n niet zo succesvolle crimineel. Buiten deze slechte 
eigenschap is hij ’n liefdevolle vader en echtgenoot. 
Zijn vrouw is echter op zoek naar iemand met ‘n gewone baan en 
liefde en aandacht. Zij ziet de liefde van en voor haar man niet meer. 
Loopt dit huwelijk stuk of kunnen de kinderen de zaak nog redden? 
ZOET-HUIS 3 

   Opoe krijgt een serenade omdat ze 100 jaar is geworden. 
Als ze fris en fruitig gewassen is kunnen ze haar gebit niet vinden. 
Ze zoeken alles af maar helaas. Dan maar zonder tanden feesten. 
Eenmaal de taart aangesneden komt het gebit gelukkig weer 
tevoorschijn. 
De burgemeestersvrouw wordt daar niet gelukkig van. 
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ZIEK, ZIELIG EN ZOET 
 
De bindende factor tussen de drie losse stukken is “de straat” 
Het publiek wordt door de harmonie door “de straat” geleid en komt voorbij verschillende 
huizen waar iets te zien is.   
De spelers van desbetreffend huis sluiten na hun spel aan bij de stoet muzikanten die 
allemaal onderweg zijn naar het derde huis.  
Daar woont de honderdjarige Mientje Mutsers die door de hele gemeenschap toegezongen 
zal gaan worden vanwege haar leeftijd. 
 
Spelers die zich aansluiten bij de start: 
=>  De spelers die geen rol hebben in een van de drie stukken. 
      Onbeperkt aantal. gaan als personages mee in de optocht. 

Hoe meer bijzondere typetjes er in de tocht meelopen hoe leuker het wordt. 
=>   Burgemeester Lieverlee.  

Heet gasten (publiek) welkom en nodigt hen uit mee te gaan naar Mien. 
Hij speelt ook in huis 3. 

=>  Speler Dokter Vermeer. 
       Hij heeft de 100 jarige als cliënt en wil haar natuurlijk ook feliciteren. 
 Hij speelt ook in huis 1. 
=>  Speler Bart 

Is een van de muzikanten met triangel. Speelt duidelijk uit de maat. 
       Hij is onderweg naar zijn geliefde. 
 Hij speelt ook in huis 2. 
=> Juf met onbeperkt aantal kinderen.  

Zij komen bij Mientje (huis 3) een optreden doen. 
      Zij zorgt steeds dat de kinderen netjes hand in hand in een rijtje lopen.  
      Ze houdt van orde en netheid. De kinderen hebben vlaggetjes en feesthoedjes op. 
=> Het is slim om 1 of 2 mensen aan te wijzen die als taak hebben (in hun rol) te zorgen  
      dat de tocht goed verloopt. 
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Wandeling /opening 
Het publiek, desbetreffende spelers en harmonie verzamelen zich bij het startpunt 
Daar wordt de groep toegesproken door burgemeester Lieverlee. 
Burgemeester. 

Welkom allemaal bij deze bijzondere gebeurtenis. Wat een opkomst. 
Een heuglijke dag, een 100 jarige in ons dorp, bij jullie allemaal bekend. 
Mientje Mutsers. 
Muzikanten, fijn dat jullie er zijn. Dat zal de feestvreugde verhogen. Laten we gaan. 

Bart 
 Uw vrouw is er nog niet meneer de burgemeester….. 
Burgemeester 
 Verzint. Ze heeft belangrijke verplichtingen, ze laat zich verontschuldigen. 
Alle personages 

Reageren hier op. Zij weten dat de burgemeestersvrouw “shop till you drop” als enige 
belangrijke verplichting heeft. Betrekken hierbij ook het publiek. 
Spreken bijv mensen aan met “Ja ja, wij weten wel beter” etc etc. 

Burgemeester 
Wil voorkomen dat er veel over gezegd wordt en nodigt iedereen haastig uit zodat het 
gesprek stopt Komt u allen?? 

Muzikanten  
beginnen te spelen. 

 
Optocht vertrekt naar huis 1. Daar aangekomen roept Bart “Pauze” en de muzikanten nemen 
even pauze. Het spel in huis 1 begint. 
 
Huis 1 
1H / 1D / 1 V / 7 K 
ZIEK 
Hier woont een gezin met 7 kinderen, vader en moeder. 
Moeder is een hardwerkende vrouw. 
Zij verdenkt haar man er van dat hij simuleert dat ie ziek is zodat hij vrij is van zijn werk en 
niks in het huishouden hoeft te doen. 
Ze roept er de dokter bij en samen verzinnen ze een smoes om hem weer aan het werk te 
krijgen 
Kinderen  

zijn buiten aan het spelen. 
Moeder 
 Komt op vanuit de keuken. 

Roept naar buiten  Anna , Adje, Anja, Anita, Ans, Aafje, Anette 
 Schiet eens op, het is al bijna tijd. Straks zijn we te laat op het feest van Mientje. 
Kinderen 
 Komen naar binnen gestormd. 
Moeder 

Moet je nou die gezichten zien. Jullie zijn net in het sop geweest en nu al weer zo vies 
als een kolenboer. 
Vooruit, op een rijtje staan….en netjes!! 
Moeder gaat naar de keuken washandjes halen. 
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Kinderen 
 Gaan op volgorde van grootte staan. 
  Duwen en trekken wat aan elkaar, pesten elkaar wat. 
Moeder 
 Terug uit de keuken. Monden dichten, handen vooruit. 
Kinderen 
 Steken allemaal hun handen netjes naar voren. 
Moeder 
 Wast de gezichten en handen van klein naar groot. 
Kinderen 
 Reageren met au niet zo hard etc 
Moeder 
 Niet zeuren. Ik heb jullie genoeg gewaarschuwd, zorg dat je schoon blijft. 

Als ze bij het laatste kind komt…. 
Laatste kind 
 Gadverderrie, dat washandje is helemaal zwart. Loopt weg. 
Moeder 
 Rent achter kind aan, Ze lopen rondjes rond de tafel. 
 Hier, kom hier rotjong!! 
Laatste kind 
 Ik ben daar en beetje gek. 
Vader 
 Komt op van boven met krukken. Hinkelt, kreunt en steunt. 
Laatste kind 
 Loopt vader om, ze vallen op de grond. 
Moeder  
 Valt er over heen. 
Anderen kinderen 

Reageren op hun manier, lachen, schrikken etc.  
Maar niet eentje die helpt om op te staan. 

Moeder 
 Help dan toch even, stelletje lapzwansen. 
Allen 
 Duwen en trekken aan elkaar, om uiteindelijk allemaal weer recht te staan. 
Vader 

Kreunt en steunt. Mijn rug, oh mijn god mijn benen, mijn voet, mijn arm, mijn hoofd 
mijn arme hoofd.. 

Moeder 
 Mimet de woorden mee, je ziet dat ze het riedeltje al kent 
Vader 
 Het doet me overal zeer. Hinkelt naar de luie stoel en laat zich er in vallen. 

 Stelletje onnozele kinderen. Raddraaiers zijn het, nergens goed voor. Vooruit naar 
buiten jullie. Ga maar spelen tot jullie vertrekken. 

Kinderen 
Rennen naar buiten. 

Moeder 
Hoho, wacht even….jullie moeten de boodschappen nog… 
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Kinderen 
Horen het niet en rennen verder. 

Moeder 
Laat zich op de stoel vallen en zucht diep. Ik ben kapot. 

Vader 
Nee, en ik dan. Begon ik net weer een beetje op te knappen krijg ik dit. 

Moeder 
En de was moet nog gestreken, de kamer gezogen, de bedden opgemaakt, eten 
gekookt. ….  

Vader 
Och dat zijn toch allemaal simpele dingen. 

Moeder 
Simpele dingen noemt ie dat. En wie doet er nu de boodschappen?  

Vader 
Jij. 

Moeder 
Kijkt verongelijkt. 

Vader 
Luister, ik zou het met plezier voor je doen maar je weet…ik ben hartstikke ziek hè 
Mijn rug, mijn benen, mijn voet, mijn arm, mijn hoofd, mijn arme hoofd.. 

Moeder 
 Mimet weer mee en trekt een gezicht. 
Vader 
 Kijk niet zo. 
Moeder 
 Hoezo zo? 
Vader 
 Nou zo van “moet je hem horen”. 
Moeder 
 Trekt een gezicht. 
Vader 
 Als jij voelde wat ik voelde…nou dan…. 
Moeder 
 Vult aan, weet nml wat hij gaat zeggen….lag ik heel de dag in bed. 
Vader 

Precies, dan lag jij heel de dag in bed. Ik sleep me in ieder geval nog vaak naar 
beneden voor jouw plezier. 

Moeder 
Nou… 

Vader 
Denk je dat ik graag in bed lig. Ik zou ook liever leven hoor.  
Maar ja, ik ben harstikke ziek hè…mijn rug, mijn benen, mijn voet, mijn arm, mijn 
hoofd mijn arme hoofd.. 

Moeder 
 Mimet mee. Pfff, mannen!!! 
Vader 
 Pardon?? 
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Moeder 
Eueueuh, ontspannen…je moet op tijd ontspannen.  
Spottend Dat is beter voor je rug, je benen, je voet je arm en je hoofd. Je arme hoofd. 
Je bent nu al maanden ziek. Ik zal de dokter eens laten komen. 

Vader 
Laat maar schat, die kan toch niks vinden. Ik moet er mee leren leven.  
Oooch mijn benen doen zo’n zeer. Ik ga niet mee naar Mientje hoor. Dat red ik echt 
niet. 

Moeder 
Spottend Kom dan help ik je terug je bed in dan kun je even rusten. Lekker 
ontspannen. Naar publiek  pff mannen!!! 

Moeder en vader  
naar boven. Ze duwt en trekt net te hard, hij kreunt en steunt. 

Kinderen 
 Kijken via de raam naar binnen. 
Jongste kind 
 Koekie, koekie, koekie. 
1 na jongste 
 Ja lekker imiteert de jongste koekiekoekiekoekie 
2 na jongste’ 

Wie gaat er naar binnen? 
3 na jongste 
 De oudste. 
De oudste 
 Ja daaag, ik heb al op mijn donder gehad. 
 Duwt de 4 na jongste en 5 na jongste het huis in. 
Beide 
 Lopen stiekem naar binnen en halen koekjes uit de trommel die op tafel staat. 
 Stoppen eerst hun mond nog ff vol. 
Moeder 

Op van boven, ziet de kinderen koekjes stelen. Wat doen jullie daar? 
Kinderen 

Draaien zich verschrikt om, Koekjes met handen op hun rug, mond vol koekjes. 
Niks, we deden helemaal niks. 

Moeder 
 Wat heb je in je mond?! 
Kinderen 
 Niks, helemaal niks. Koekjes spuiten door het praten uit hun mond. 
Moeder 

Hier die koekjes! Vlegels…vort naar buiten. Geeft de kinderen een draai om de oren. 
Kinderen 

Rennen huilend naar buiten. 
Moeder 

Niet zo janken. Laat zich weer op de stoel zakken. Als er iemand recht heeft om te 
janken ben ik het. Die lapzwans boven met zijn “zieke ledematen” Ik wordt er 
strontziek van. Het is gedaan, ik pik het niet meer. Hier moet iets gebeuren. 
Loopt naar buiten naar de menigte en vraagt “Is er een dokter in de buurt??” 
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Vermeer 
Jawel. Maar ik heb momenteel geen dienst. Mijn tas staat nog op de praktijk. Is het 
ernstig mevrouw? 

Moeder 
 Heel ernstig. Ik houd het niet vol dokter. 
Vermeer 

Loopt naar moeder toe. Stellen zich aan elkaar voor Hij wil haar onderzoeken, pakt de 
pols, doet wat standaard dingen. Dat klinkt wat overdreven. U bent op het eerste oog 
gezond mevrouw. Hooguit wat vermoeid? 

Moeder 
Begint te huilen. Ik kan het niet meer dokter, ik houd het niet meer vol. Valt de dokter 
om de nek en huilt.  

Vermeer 
Weet niet wat hij er mee aan moet. Staat onhandig te troosten. 

Kinderen 
Zien dat aan en komen hun moeder troosten. 

Moeder 
Snuit hard en lang haar neus. Het is al goed, het is al goed. Ga maar spelen jullie. 

Kinderen 
Gaan weer spelen. 

Moeder 
Het gaat niet om mij maar om mijn man. Misschien kunt u…fluistert hem in het oor. 

Vermeer 
Mimiek veranderd steeds n.a.v. wat moeder verteld. Vooruit mevrouw, ik zie dat u 
een inzinking nabij bent. Voor uw gezondheid werk ik er aan mee. 

Moeder 
 Tegen kinderen en publiek. Wachten jullie hier even? 
Moeder en Vermeer  

het huis in. 
Moeder 
 Roept onder aan de trap Lieverd er is bezoek voor je. Kom je naar beneden?? 
 Tegen Vermeer. Gaat u toch even zitten, kopje koffie? 
Vermeer 
 Graag. 
Moeder 
 Af, haalt koffie. 
Vader 

Komt van boven, met krukken binnen gestrompeld. Wat is er nu weer. Ik lag net te 
slapen. Laat me toch eens met rust mens. Oh…u bent?? 

Vermeer 
Staat op en geeft een hand. Vermeer, nieuwe huisarts, opvolger van dokter Meurs.. 
Op verzoek van uw vrouw kom ik op huisbezoek. U bent niet in staat naar de praktijk 
te komen begrijp ik. 

Vader 
 Voelt nattigheid, als hij onderzocht wordt valt ie door de mand. 
 Och, ja. Nou, euh het zit zo, ik… 
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Vermeer 
Ik ben bereid u hier in huis te onderzoeken. Al de pijn die u lijdt, dat is toch 
ondraaglijk. 

Moeder 
Komt binnen en hoort de tekst van vader. 

Vader 
Ik..euh  ik kan er mee leven. Ik zal wel moeten hè.  

 Misschien valt het allemaal… 
Moeder 

Valt vader in de rede.. Hij is echt heel er ziek, zijn rug hè, zijn benen, zijn voet, zijn 
arm en zijn hoofd, zijn arme arme arme hoofd. 

Vermeer 
 Gaat u hier maar meteen eens even liggen dan zullen we de patiënt eens onderzoeken. 
Vermeer en moeder  
 “gooien” vader op de tafel 
Vader 
 Stribbelt tegen. 
Vermeer 
 De patiënt is erg bang voor onderzoek zie ik. We zullen u even een roesje geven. 
 Ach…maar ik heb mijn dokterstas niet bij me. 
Moeder 
 Wacht maar even dokter, ik heb iets. Gaat naar de keuken en komt terug met een pan. 
 Ik zal u even assisteren dokter. Slaat met de pan op het hoofd van vader, die flauw valt. 

Vermeer 
 Oeps. Is dat niet wat te hardhandig. Straks heeft hij een hersenschudding. 
Moeder 

Nou hersens heeft hij niet en trouwens…dan heeft ie eindelijk eens echt iets om te 
klagen. Aan de slag dokter. Ik pak de spullen. 

Dokter en moeder  
bouwen een constructie om vader heen ….. 
 
 

einde zichtversie ZIEK 
 

Wat hebben moeder en de dokter verzonnen? 
Werkt deze truc en zal vader weer werken? 
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Wandeling van huis 1 naar huis 2 
Muziek begint te spelen en alle kinderen en moeder sluiten ook aan bij de groep en 
vertrekken naar huis 2 
Tijdens de route van huis 1 naar 2 vragen personages nogmaals of de burgemeestersvrouw 
er nog niet kan zijn. Ze laten wederom doorschemeren dat ze twijfelen over de reden van 
haar afwezigheid. 
Daar aangekomen roept Bart “Pauze” en de muzikanten nemen even pauze. 
Het spel in huis kan beginnen. 
 
 
HUIS 2 
1D / 2H / 5K 
ZIELIG 
Vader is een hardwerkende crimineel. ’s Nachts aan het  werk en overdag veel in bed. 
Buiten deze slechte eigenschap is hij een lieve vader die erg van zijn kinderen en vrouw 
houdt. 
Zijn vrouw is echter op zoek naar iemand met ‘n gewone baan, met liefde en aandacht voor 
haar. 
Zij ziet de liefde van en voor haar man niet meer. Maar of de kinderen een nieuwe vriend zo’n 
goed idee vinden valt nog te bezien. 
Moeder 
 Roept naar boven Bert, Bea, Bertha, Betsie, Bregje schiet eens op. 

Het is al bijna tijd. Straks zijn we te laat op het feest van Mientje. 
Kinderen 
 Komen lachend en drukdoende naar beneden. 
Moeder 
 Rustig rustig, breek de tent niet af. 
Bertha 

Waar is pappa? 
Moeder 

Werken dat weet je toch. 
Betsie 

Wanneer komt ie thuis? 
Moeder 

Hij zal er zo zijn, ben ik bang. 
Man 

Vanachter het huis komt hij met een mombakkes op en een geweer in de handen het 
huis binnen gestormd. Handen omhoog!! 

Allen 
 Zijn meteen stil en doen hun handen omhoog.  
Man 
 Liggen, liggen zeg ik, allemaal. 
Allen 
 Gaan liggen. Diegene die wat traag zijn worden door de man “ruw” geholpen. 
Man 
 Je geld of je leven.  
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Allen 
 Blijven stil op de grond liggen. 
Man 
 Nou…komt er nog wat van??? 
 Je geld of je leven zeg ik. Lost een schot in de lucht. 
Kinderen 

Schreeuwen en doen paniekerig. 
Moeder 
 Staat op, staat stil tussen de paniekerige kinderen. 
Man 

Koppen dicht. 
Moeder 

Ik heb hier geen zin in. Flauwekul. 
Man 
 Pakt een van de kinderen en zet pistool op het hoofd. 
 Geld, of dit mormel gaat er aan. 
Moeder 
 Ik heb hier geen zin in zeg ik. Hè, verdomme. Loopt op de man af. 
 Pakt hem het pistool af en trekt de mombakkes af. 

Hoe vaak heb ik al gezegd dat je het werk niet mee naar huis moet nemen.  
 Moet dat nu echt?? 
Kinderen 
 Staan allemaal op. Lachen en omhelzen hun vader. 
Vader 
 Omhelst zijn kinderen liefdevol. Kom hier schatten van me. 
Kinderen  

praten beetje door elkaar, vechten om zijn aandacht. 
Altijd lachen pappa dit spelletje. 

 Ik hou van jou pappa. 
 Jij bent groot en stoer 
` Jij bent de liefste pappa op de wereld 
 Heb je fijn gewerkt pappa?? 
Man/Vader 
 Och…het is werk hè. 
Kinderen  

voelen in zijn zakken. Wat heb je gestolen? Een grote klapper???? 
Vader 
 Deze nacht niet jongens, maar ik beloof het. Ooit zijn we rijk…stinkend rijk. 
Moeder 
 Ja, ja dat horen we nu al jaren. Imiteert haar man “De grote klapper komt” 
 Schei toch uit. 
Vader 
 Gaan jullie even lekker buiten spelen dan drinken moeder en ik een kop koffie.. 
Kinderen 
 Gaan buiten spelen. 
Vader 
 Wil moeder vast pakken en eens lekker knuffelen en kussen. 
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Moeder  
 Weert hem af. 
Vader 
 Kom op moeders….een kusje kan er toch nog wel van af. 

Ik werk me de hele nacht kapot voor jou en de kinderen. 
En dan kan er niet eens een klein kusje af. Hij slaat haar op de billen. 

Moeder 
 Blijf van me af. 
Vader 
 Ik beloof het je, de grote klapper komt nog. 
Moeder 
 Ik ben het beu vaders…ik geloof er niet meer in. 
Vader 
 Pakt zijn vrouw lief vast. Geef het nog een kans schatje. Ik hou van je. 
Moeder 
 Draait haar hoofd weg en zwijgt. 
Vader 
 Zucht. Laat zijn vrouw los. Ik ga naar bed. Druipt af naar boven. 
Moeder 
 Wat heb ik aan zo’n man. ’s Nachts uit werken en overdag in bed. 

En voor wat?? Vandaag of morgen wordt ie gepakt en heb ik helemaal niks meer. 
Pakt een foto uit haar schortzak. Kijkt hier vol verliefdheid naar. 

 Bart, geeft een kus, jij bent een man naar mijn hart…Bart 
Kinderen 

Spelen zo buiten dat ze niet kunnen zien wie er hun huis binnen gaat. 
Bart 

Ziet dat de kinderen uit het zicht zijn en zegt.  
Quasi overvallen door het gevoel. Och, nu moet ik me toch ineens plassen.  
Geeft zijn triangel aan een van de gasten. Kunt u even op mijn instrument letten, ik 
ga even vragen of ik hier naar de wc mag. Hij loopt het huis binnen 

Moeder 
 Bart!! 
Bart 
 Schatje!! 
Zij vliegen elkaar om de hals en kussen elkaar. 
Moeder 
 Ssst stil, hij ligt boven te slapen en de kinderen….. 
Bart 

…..zij spelen achter het huis, hebben niks in de gaten. 
Moeder 

Oooh Bart. Omhelzen elkaar weer. Hou je van me? 
Bart 

Met heel mijn hart, ik ga voor jou door het vuur. 
“gooit” moeder op de tafel en voelt met zijn handen onder haar rok.  
Net op het moment dat ie wil kussen doet een van de kinderen de deur open. 

Bregje 
Roept al voordat ze binnen komt. Mamma??? 
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Moeder 
Schiet overeind waardoor Bart achterover valt en zijn hoofd stoot.  
Hij blijft liggen zodat Bregje hem niet ziet. 

Moeder 
Steeds als ze ziet dat Bart op wil staan geeft ze hem een zetje dat hij weer terug valt 
zodat Bregje hem niet zal zien. 

Bregje 
 Mam, niet schrikken, ik ben het maar. Mogen wij een koekje? 
Moeder 

Geeft de hele trommel.  
Bregje 
 Heel de trommel?? 
Moeder 

 Hier neem maar mee, draait kind om en duwt haar richting deur 
Bregje 

Draait zich om. Mogen we de hele trommel leegeten?? 
Moeder 

Ja, ja zie maar dat je buiten bent. 
Bregje 

Draait zich bij de buitendeur nog eens om. We vinden één koekje ook wel genoeg 
hoor? 

Moeder 
Jullie zeuren me altijd aan de kop, nu krijg je de hele trommel en loop je nog te 
zeuren. Eet gewoon die hele trommel leeg!! 

Bregje 
 Alles wel goed mam?? 

Moeder 
 Jaja, maakt handgebaar van “zie maar dat je weg bent”  

Vort, ga maar weer buiten spelen. 
Bregje  
 Heeft in de gaten dat er iets aan de hand is. 

Gaat naar buiten, roept de andere kinderen bij elkaar en smiespelt iets. 
Bart 

Au nondedju. Nondedju mijn hoofd. 
Moeder 
 Voelt.  Zo een hele bult, wacht ff. 
 Haalt een koude natte doek en bind deze om het hoofd met een rol verband. 
Bart 
 Wat ben je toch lief en zorgzaam. 
Moeder 
 Kom hier kusje er op. Gelukkig hebben de kinderen niks gezien. 
Kinderen 

Zijn ondertussen stiekem door de raam naar binnen gaan kijken. Als Bart of moeder 
die richting in kijkt duiken ze snel weg. Ze hebben duidelijk een plannetje.. 

Moeder en Bart 
Gaan samen aan tafel zitten. Willen net weer een kusje stelen komt een van de 
kinderen weer binnen. 
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Bea 
 Roept al voordat ze binnen komt. Mamma, maahaam, Bert heeft me geknepen. 
Bart en Moeder  

Schrikken. 
Moeder 

Vlug weg. 
Bart 
 Schiet onder de tafel met zijn handen richting de stoel waar Bea gaat zitten. 
Bea 
 Huilt, net alsof. Bert heeft me geknepen, mam. 
Moeder 
 Laat eens zien. Ik zie niks, je stelt je aan. 
Bea 

Neeeheee. Huilt en stampt met haar voeten op de grond. Ze doet haar best de 
handen van Bart te raken. 

Bart 
 Onder de tafel, heeft duidelijk pijn van de voeten van Bea maar kan niet schreeuwen. 
Moeder 
 Nou, schei uit met die flauwekul. Hier kusje er op en naar buiten. 
Bea 

Stampt expres nog een paar keer, stopt dan plotseling met huilen. Draait zich bij de 
deur nog eens om. Zegt vrolijk “ Houdoe mamma”  
Buiten voegt ze zich weer bij de rest. 

Bart 
 Komt onder de tafel uitgekropen. Nondedju mijn handen. 
Moeder 
 Pakt zijn handen vast. Wacht ff Komt terug met een hele grote verbanddoos. 
Kinderen 

spel met door raam kijken en Bart die hen NET NIET ziet, lol om pijn van Bart. 
Moeder 

Hier, laat eens zien. Helemaal kapot gestampt. Daar helpt geen pleister aan. Doet 
beide handen goed in het verband. 

Bart 
 Wil haar vastpakken om te kussen maar zijn handen doen te zeer. 
Moeder 

Loopt naar de deur om buiten te kijken. Misschien hebben de kinderen toch iets 
gezien… 

Bart 
 Loopt achter haar aan. Ben je gek, die hebben niks in de gaten. 

Hij duwt haar tegen de muur achter de deur en kust haar. Hij houdt daarbij zijn 
handen omhoog in de lucht. 

Kinderen 
 Zien dat en duwen het volgende kind richting deur. 
Betsie 
 Roept al voordat ze binnen komt Mam, mahaam. 
Bart 
 Nee hè. 
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Moeder 
 Vlug, vlug. Moeder gaat quasi onnozel aan de tafel zitten. 
Bart 

Verschuilt zich achter de deur. 
Betsie 
 Gooit de deur open (die naar binnen toe open gaat) 
Bart 
 Krijgt de deur tegen zijn neus. 
Betsie 
 Mam, alle koekjes zijn op mogen we er nog meer?? 
Moeder 
 Nee!! Zijn jullie nou nooit tevreden?? 
Betsie 

Loopt “boos” naar de deur. Ik krijg nooit iets. Uit “bozigheid” pakt ze de deur en gooit 
deze nog een keer hard open. 

Bart 
 Een gesmoorde kreet. 
Moeder 

Zit even stil en geschrokken naar de deur te kijken in de hoop dat Bart er achteruit zal 
komen. Het enige wat ze hoort is een gesmoord kreunen Bart??? Bart?? 

 
 

Einde zichtversie  ZIELIG 
 

Hoe loopt dit af? 
         Blijft Bart wel in leven? 
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Wandeling van huis 2 naar 3 
Muziek begint te spelen en de groep vertrekt naar huis 3 
Spelers van huis 1 en 2 maken contact. 
Tijdens de route van huis 2 naar 3 vragen personages nogmaals of de burgemeestersvrouw 
er nog niet kan zijn. Ze laten wederom doorschemeren dat ze twijfelen over de reden van 
haar afwezigheid. 
Daar aangekomen roept Bart “Pauze” en de muzikanten nemen even pauze. 
Het spel in huis kan beginnen. 
 
 
 
Huis 3 
7D / 2H / onbeperkt K 
ZOET 
Opoe krijgt een serenade omdat ze 100 jaar is geworden. 
Als ze fris en fruitig gewassen is kunnen ze haar gebit niet vinden. 
Ze zoeken alles af maar helaas. Dan maar zonder tanden feesten.  
Gelukkig komt het gebit weer terecht maar of iedereen daar blij mee is?? 
Caatje en Catootje 

Zijn een tweeling. Praten steeds samen en/of vullen elkaar steeds aan. 
Hebben erg vaak dezelfde handelingen die ze tegelijkertijd uitvoeren. 

Caatje 
Veegt van de links naar rechts. 

Catootje 
Veegt van rechts naar links 

Ondertussen delen de juf en de kinderen, aan iedereen, blaadjes uit met tekst. 
Caatje en Catootje 

Lopen naar het raam en kijken beidenaar buiten.  
Draaien zich om en roepen naar boven. Maaaham, Schiet eens op, het is al tijd. We 
zijn te laat voor het feest van Opoe. De muzikanten zijn er al. Is opoe  nog niet klaar?? 

Moeder 
 Nee nog niet. Vraag even of ze wachten. 
Beide 
 Naar buiten. Tegen muzikanten die hun instrumenten nog eens staan te stemmen. 

Stop stop. 
Muzikanten 
 Stoppen met stemmen. 
Caatje 
 Opoe is nog niet klaar kunnen… 
Catootje 

kunnen jullie nog heel eventjes wachten??? 
Bart 
 Pauze!!! 
Muzikanten 
 Leggen allen hun instrumenten neer en houden pauze. 
Burgemeestersvrouw 
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Komt van ver aangehold met haar handen vol tassen van kledingwinkels. Staat te 
hijgen als een paard. Gaat naast de burgemeester staan. 

Burgemeester 
 Vinnig, Je bent te laat. 
Burgemeestersvrouw 

Te laat te laat, ben blij dat ik er ben. Vandaag laatste dag uitverkoop en de winkels 
zijn nog maar 1 uurtje open. 
Dus zorg liever dat deze poppenkast snel voorbij is. 

Personage 
 Oooh, ik zie het al, belangrijke zaken te doen burgemeester?? 
Personage 
 Van ons belastinggeld zeker. 

Gemorrel in de groep 
Burgemeester 
 Kalmte kalmte alstublieft, dit is niet de tijd en plaats om dit te bespreken. 
Personages 
 Mopperen wat onder elkaar. Nee, natuurlijk niet 
 Alleen als het meneer de burgemeester zelf uitkomt. 
 Etc etc 
Caatje 

Stil toch mensen, laten we op opoes feest geen ruzie maken.  
Catootje 

We zullen zorgen dat ze snel klaar is. Wacht hier aub nog even rustig.  
Beide 

Weer naar binnen. Roepen  naar boven. 
Mam, opoe schiet nu aub op. Ze zijn nogal onrustig buiten. 

Moeder en Opoe 
 Komen op van boven. 
Beide 
 Ze heeft haar pyjama nog aan !!? 
Moeder 
 Ik ben al blij dat ik ze uit bed heb gekregen. 

Pak het kamerscherm ff dan halen we haar even door het sop. 
 
Het zou leuk zijn hier een grappig muziekje onder te zetten als er besloten wordt ook tijdens 
voorstellingen muziek te gebruiken. 
 
Opoe 
 Laat maar, ik ben pas geweest. 
Moeder 
 4 weken geleden, je stinkt!! 
Caatje 

Haalt oud kamerscherm. 
Catootje 

Haalt wasbak met water en washandjes. 
Moeder 
 Dwingt opoe achter het scherm  
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We zien nachtpon over het scherm komen, grote witte onderbroek, sokken. 
Opoe  

Sputtert tegen. 
We zien bellenblaas boven het scherm uitkomen en horen water spetteren.  
Na even komt opoe aan de andere kant fris en fruitig gewassen achter het scherm 
vandaan. 

Moeder  
kamt haar haren nog, trekt kleding recht, spuit te veel 4711 op. 

 Hier ga even zitten moeder. 
Beide 

Hebben spullen ondertussen opgeruimd. Geven opoe op beide wangen een kus. Wat 
ziet u er knap uit opoe. 

Caatje 
Heee? 

Catootje 
Hè? 

Moeder 
Wat?? 

Beide 
Nee hè 

Moeder 
Wat? 

Beide 
Hebben we dat weer. 

Moeder  
Wat, wat is er aan de hand??? 

Beide 
Ze heeft haar gebit weer niet in!!! 

Moeder 
Nee hè, moeder waar is je gebit? 

Opoe 
Geen idee kind. 

Tante Clara 
 Komt het huis binnen gerend. Hee, hoi ben ik op tijd, ben ik nog op tijd? 
Moeder 
 Nee je bent te laat, zoals gewoonlijk. 
Clara 
 Geeft Caatje en Catootje een kus. Hoi Meiden, Geeft Opoe een kus. Hoi moeders. 
 Wat een dag, wat een dag. 
 Ploft op een stoel Ze staan buiten allemaal al te wachten, weten jullie dat? 
Moeder 
 Ja, we zijn niet gek. Maar er moet verder nog geveegd worden. 
Clara 
 Och ben je gek, ze lopen het straks toch allemaal vies. 

Verder alles onder controle? 
Moeder 

Nee. Ons moeder is haar gebit weer eens kwijt. 
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Clara 
Nee hè, alwéér. Waar heb je het voor het laatst gehad moeders? 

Opoe 
Dat ik het niet meer weet. 

Clara 
Waarom laat je dat ding ook altijd overal slingeren. 

Opoe 
Het zit me niet lekker. 

Moeder 
Dat hoeft ook niet…als je er maar fatsoenlijk uit ziet. Zoeken, allemaal! 

Allen (muv opoe) 
Gaan zoeken. Ze kijken op de gekste plekken en lopen kriskras door elkaar. 

Opoe 
 Laat toch, ik hou mijn mond wel dicht dan ziet niemand het. 
Niemand luistert 
Opoe 

Fluit hard tussen haar vingers. 
Allen 

Stoppen met zoeken en kijken opoe aan. 
Opoe 

Schei maar uit, ik hou mijn mond wel dicht. 
Claartje en Catootje 

Op hoop van zegen. 
Moeder 
 Ze staan buiten al een hele tijd te wachten. 
Clara 
 Is er taart?? 
Moeder 
 Ja zeker, ook dat werk heb ik gedaan.  
Clara 
 Had niet gehoeven bij Rooijmans hebben ze er zo veel dat ze er verkopen. 
Moeder 
 Boos Haha. Gaat af om de taart te halen. 
Clara 
 Nou, geen ruzie op zo’n mooie dag. 
Claartje 

Mag iedereen binnen komen?? Och nee, ons pap.  
Claartje en Catootje 

Lopen naar deur. Pap!! Schiet op we gaan beginnen!! 
Vader 
 Op van boven, net in het pak. 
Clara 
 Fluit naar hem. Lekker ding. 
Vader 
 Voelt zich gevleid. 
Moeder 
 Jaloers. Zoek jij je eigen vent!! 
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Claartje 
 Kom op allemaal, het is feest. 
Claartje en Catootje 

Lopen naar buiten.  
Catootje 

Beste allemaal. Wat een hoop volk. 
Claartje en Catootje 

Daar hadden we niet op gerekend. 
Catootje 

Jammer genoeg kan nou niet iedereen mee naar binnen. 
Claartje 

Nee jammer genoeg, maar we zullen de deur open laten staan, 
 dan kunnen de mensen buiten toch mee kijken en luisteren. 
Meneer de burgemeester…na u 

 
Afhankelijk van de grootte van het podium en aantal personages en gasten bepalen hoeveel 
mensen er binnen mogen. 
In ieder geval de burgemeester, zijn vrouw, de kinderen en de juf. 
 
 
Burgemeester 

Geeft opoe een hand. Proficiat mevrouw Mutsers. Van harte met deze 
bewonderenswaardige leeftijd. Hoe is u dat zo gelukt? 

Opoe 
 Goed eten en drinken. 
Burgemeestersvrouw 
 Kijkt op horloge. Mooi, fijn, proficiat mevrouwtje.  

Tegen man Kunnen we gaan?? 
Opoe 
 Heb je haast? 
Burgemeestersvrouw 
 Belangrijke zaken, belangrijke zaken mevrouwtje. 
 Hop hop, actie in de tent, dat we klaar zijn 
 Fluisterd dwingend tegen man. De winkels sluiten bijna, schiet op!!! 
Caatje en Catootje 
 Nou ja zeg. Opoe wordt maar 1 x 100.  
Moeder 

Een beetje meer aandacht zou mooi zijn. 
Burgemeestersvrouw 

Ja ja, forceert een glimlach. Duwt haar man, Schiet op. 
Burgemeester 
 U ziet er stralend uit mevrouw Mutsers. 

De kinderen van de school hebben iets voor u ingestudeerd en alle mensen uit het 
dorp doen met hun mee. Bent u er klaar voor?? 

Opoe 
 Laat maar doorkomen. 
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Juf 
Zet alle kinderen op hun plek. 
Omschrijving act => zie  bijlage 
Tegen publiek binnen en buiten. Dames en heren. We hebben weken lang geoefend 
en zijn blij dat mevrouw Mutsers nog leeft. (lacht onnozel) Anders was alles voor 
niets geweest. 
Jullie hebben allemaal een blaadje gekregen dus iedereen kan uit volle borst mee 
zingen. Daar gaan we… 

Tijdens act: 
Burgemeestersvrouw 

Staat zich duidelijk te ergeren en laat geen moment onbenut om te laten zien dat ze 
er niks aan vind en wil vertrekken. 

Burgemeester 
 Schaamt zich voor zijn vrouw en trekt haar aan de arm terug als ze wil vertrekken. 
Allen 

Genieten van de kinderen maar laten ook zien wat ze van de burgemeestersvrouw 
vinden door stiekem elkaar aan te stoten, gezichten te trekken etc 

Na de act: 
Allen 
 Applaus. 
Burgemeestersvrouw 
 Geweldig , fantastisch, bedankt en tot ziens. 
Opoe 
 Nee nee, er is nog taart . 
Moeder 

Met extra veel suiker moeder. 
Opoe 

Lekker, ik ben gek op zoet. Iedereen een stukje? 
Allen 

Reageren enthousiast muv de burgemeestersvrouw. 
Burgemeester 

Wat een feest ,wat een feest. 
Moeder 

Snijdt de taart aan, loopt met het stuk richting opoe. Eerst de jarige. 
Burgemeestersvrouw 

Stond steeds ongeduldig te wachten, grist de taart uit moeders handen. 
Kom hier met die taart. 
 

Einde zichtversie ZOET 
 

Was dat nu wel zo verstandig van de burgemeestersvrouw? 
Wat denkt de burgemeester hier van? 
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Afsluiting en wandeling terug naar startpunt 
 
Caatje en Catootje 
 Een kniesoor who lèts on dèt. Die taart is goed terecht gekomen!! 

Lang leven opoe Hoera, hoera, hoera!! 
Burgemeester 

Dit was het beste burgerbezoek in jaren. Bedankt voor uw gastvrijheid mevrouw 
Mutsers en graag eens tot ziens in het gemeentehuis voor een kopje koffie en gebak. 

 We laten u alleen, kunt u even uitrusten van alle commotie. 
Tegen de andere gasten. Volgt u mij?? 

Iedereen  
verlaat het huis 

muzikanten  
beginnen te spelen. 

De optocht keert terug naar het beginpunt. 
Daar neemt de Burgemeester afscheid van iedereen en gaat ieder zijns weegs. 
 

 
 

Einde ZIEK, ZIELIG EN ZOET 
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Bijlage act 
Tekst op nummer “Met catootje naar de botermarkt” 
Een koor van kinderen met hetzelfde kleur shirtje staan op een rij 
Daarvoor staan vijf kinderen met een ander kleur shirtje 
Ze staan netjes met hun handen achter hun rug. 
Ze hebben allemaal iets in hun handen. 
Afhankelijk van hoeveelheid kinderen kunnen die 5 kinderen uitbeelden wat ze zingen of 

allemaal zodat het hele koor langzaam aan in oudjes veranderd. Lijkt me een leuk gezicht. ☺ 

Maar in ieder geval moet 1 kind helemaal veranderen in een oudje. 
Op youtube kun je het originele dansje terug vinden . 
https://www.youtube.com/watch?v=eGt4OZXBLfA 
De originele versie is langer. Heb dat expres niet gedaan maar als je meer tijd vol wilt zingen 
enkele coupletten bijmaken. 
 
Om te oefenen een karaokeversie. 
https://www.youtube.com/watch?v=aB0sWiYapLc 
https://www.youtube.com/watch?v=k9eWmtZpMn0 
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En ons Mientje Mutsers wordt 100 jaar  
Zij is nog hel van geest Ja ze is nog hel van geest 
Dus we vieren samen feest  Dus we vieren samen feest  

Koor zwaait met 
vlaggetjes 

Haar lijf is oud en stijf en stram Weet je hoe dat kwam? 
Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 

Bril met dikke glazen 
opzetten 
 

Maar ze is nog hel van geest Dat is ze altijd al geweest 
Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest 

Koortje zwaait met 
vlaggetjes 

Haar lijf is oud, stijf en stram Weet je hoe dat kwam? 
2 Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
1 Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Maar ze is nog hel van geest, dat is ze altijd al geweest 
Dus we vieren samen feest, dus we vieren samen feest dus we vieren samen feest 

Houden een hoorn aan 
hun oor 

 
 

Haar lijf is oud en stijf en stram Weet je hoe dat kwam? 
3 kreeg toen vlug ‘n kromme rug en een stijve bil 
 kreeg toen vlug ‘n kromme rug en een stijve bil 
2 Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
1 Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Maar ze is nog hel van geest Dat is ze altijd al geweest 
Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest 

Gaan krom staan met 
een wandelstok 

Haar lijf is oud en stijf en stram Weet je hoe dat kwam? 
4 In 1 jaar, heel grijs haar, dat houdt ze liever stil 
 In 1 jaar, heel grijs haar, dat houdt ze liever stil 
3 en toen vlug een kromme rug en een stijve bil 
 en toen vlug een kromme rug en een stijve bil 
2 Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
1 Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Maar ze is nog hel van geest Dat is ze altijd al geweest 
Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest 

Pruik met grijs haar 
opzetten 

Haar lijf is oud en stijf en stram Weet je hoe dat kwam? 
5 Ja het is heus een kromme neus dat is echt niet chill 
Ja het is heus een kromme neus dat is echt niet chill 
 In 1 jaar, heel grijs haar, dat houdt ze liever stil 
4 In 1 jaar, heel grijs haar, dat houdt ze liever stil 
3 en toen vlug een kromme rug en een stijve bil 
 en toen vlug een kromme rug en een stijve bil 
2 Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
Kon met haar oren niet meer horen zelfs geen harde gil 
1 Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Niet te geloven slechte ogen plotseling een bril 
Maar ze is nog hel van geest Dat is ze altijd al geweest 
Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest 

Heksenneus opzetten 

En ons Mientje Mutsers wordt 100 jaar  
Zij is nog hel van geest Ja ze is nog hel van geest 
Dat is ze altijd al geweest Dus we vieren samen feest 
Dus we vieren samen feest Dus we vieren samen feest 

Koor zwaait met 
vlaggetjes 
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