
 

Et veilige huus 

Klucht 

Bewarking Sjoukje Oosterloo 

 

ET VEILIGE HUUS BV 

KLUCHT IN DRIE BEDRIEVEN. 

TON ELSTGEEST 

 

Drie vrouwluden, drie manluden en een verlengsnoer 

 

Et stok speult him of in de hal van een groot woonhuus.  

De bewoner - de heer Bostrano - moet wel slim riek wezen.  

In de hal bin verschillende deuren en d'r is een trappe die 

naor boven gaot. 

De grootste deure is de buterdeure mit een oolderwets luud 

klingelende belle. Veerder bin d'r nog vier deuren.  

De eerste deur is de deure naor de keuken.   

De twiede deure is die van een kaaste onder de trappe.  

De dadde deure, een dubbele deure, gaot naor de zitkaemer.  

De vierde en laeste deure is de deure naor de 

passenielsvertrekken.  

In de hal is ok nog een klein baankien waorop plak is veur 

twie personen.  

An de mure hangt een groot schilderi'j mit daorop de 

ofbielding van Baron Cortos, de betbetovergrootvader van de 

heer Bostrano. 

Ed en Bertje bin inhuurd om de beveiliging te doen in et grote 

huus zolange de heer Bostrano ofwezig is.  

As et beveiligingsbedriefien van Ed now wel zoe'n goeie keuze 

west is, daor kuwwe oonze vraogtekens bi'j zetten.  

As de bedoelings van de heer Bostrano en zien huushooldster 

allemaole even goed binnen is ok nog mar de vraoge. 

 

Rolverdieling 

DIEN:  Oolde huushooldster van dhr. Bostrano. Dot slim heur 

  best mysterieus over te kommen. 

ED:   Eigener van beveiligingsbedrief “et veilige huus BV”. 

BERTJE:  Zien warknemer. Niet zo snogger. 

BOSTRANO: Niet meer zoe'n rieke zaekeman, die zien 'spookhuus' 

  bruken wil om over de rogge van “et veilige huus BV” 

  d'r opni'j riek van te wodden. 

COLLETTE: Ambitieuze rechercheur belast mit fraudezaeken. 

BIANCA:  Bianca Bostrano is de trouwlustige zuster van de  

  zaekeman. Licht gestoord, anstellerig en manludeziek. 

  Abseluut geschikt om de hiele boel in de war te  

  sturen. 



VERLENGSNOER:  Himzels. 

 

 

Et veilige huus BV 

- `Ed? Spoken bestaon niet, hen?' 

- `Spoken bestaon niet. Nee, netuurlik bestaon spoken niet!' 

- `O, gelokkig,' 

- `D'r bestaot mar ien spook.' 

- `Toch?!' 

- `Et spook van de niet ofsleuten verzekering.' 

 


