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BENODIGDHEDEN
Toneel:
ienvoudige pensionkaemer, keukendeure links en bij die deure een
belleknoppien; naor boven rechts; tuundeuren aachter, die staan altied
eupen;
links veur een taofeltien mit een stokmennig stoelen; rechts veur een
3 á 4 persoonsbaank mit bijpassend taofeltien en nog wat stoeleboel.
De rest naor believen.
Algemeen:
koffie en theeboel;
broodboel mit beslist een peer beschuten;
twie taofellaekens, bestek, servetten;4 borrelglassies, 4 veur kola, 4 veur
pils en 2 veur jus; sierlik koemegien veur bitterballegies of wat daor op
liekt; 4 (8) eierdoppies mit eier, waorvan twie normaal kookt;
een peer flessies kola, een peer flessies pils; een flesse mit sherry of
wat daor op liekt;
een flesse mit koolde thee (kejak);
een flesso mit schoon waeter (jenever)
een flesse mit jus of wat daor op liekt
Dirk en Bart
gewone kleren + kotte broek, shirt,sokken,gymschoenen o.i.d.
elk 2 koffers, die van Ba mit kleretroep, waor een knappe broek bij is;
iene van de beide een rogzak en portefulie mit wat geld;
Bart pottemené mit in elk geval een tientien;
Dirk moet een buusdoek bruken;
As et kan elk een hoge hoed of zokzowat.
Mien en Bets
gewone kleren + oolderwetse freulekleren , kesjet, stringe bloedkralen,
kniepbrillegien(?), een grote broche o.i.d.;
elk 2 koffers en een tassien mit in elk geval een buusdoekien d'r in;
een vol spul kaorten (64)
Kobus en Knelis
spiekerbroek o.i.d, vlot shirt of jassien o.i.d.;
oolderwets stief pak, parreplu, koffer, zwaore brille, oolderwets hoetien;
elk een pliesie-penning (?)
Knelis een notisieboekien mit et verhaeltien en 2 foto's
Elly en Marjan
gewone kleren + een licht en lochtig zoemertoilettien;
elk een weekendtasse o.i.d.;
elk een klietien (sluier), toppe toeken of ontuug;
Marjan moet een buusdoekien bruken.

Cora
gewone kleren;
een gaasteboek + balpunte
een pottemené mit in elk geval 4 dubbelties of kwatties;
een rekening en een brief mit et verhaeltien d'r in.
Willem
donkere broek mit galgens, boezegroen die los kan, mar waar ok een strik
bij veur kan; een zwat () vlinderstrikkien, butlersjassien, doek veur over
de aarm; peer sloffen zonder hakken.
dienblattien
ansichtkaorte
slank bloemevasien + iene roze

Antekeningen
E E N

M E E N S

I S

G I E N

E E R A P P E L

Toneel : zie boekien
Personen:
CORA pensionhoo1ster 35 - 40 jaor
WILLEM pensionbediende om de 70 ja•r
De pensiongaasten:
Dirk Bazijn
Mien Bazijn
Bart van Wezel
Betsie van Wezel alle viere een dikke 40 jaor
Elly Boden
Marjan van Eik beide een jaor of 19 - 20
Kobus Zunneblom
Knelis Zuuthoolt beide eerst om de 65, laeter jongkerels van een goeie 20.

