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ROLVERDELING:
Wopkien de Grauw 50 jaar
Gosse de Grauw, heur breur 45 jaar
Uulke Eigenheimer, een buurman 50 jaar
Wietske Eigenheimer— Doréé , zien vrouw. 45 jaar
Margien Eigenheimer, de zuster van Uulke en tevens de verloofde van Gosse
40 jaar
Dinie Degelaar. Een onderwijzeresje 25 jaar
Frits Banting, de verloofde van Dinie 25 jaar
Freddie Blits, een modeontwerper 40 jaar
Monique Lester, een schoonheidsspecialiste 30 jaar
Jehannes de Hond, een zwerver , 50 jaar

Radio: Dames en heren U hebt geluisterd naar ons zondagavondprogramma: Een
muzikale groet. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer en we hopen
dat U dan weer naar ons zult luisteren. Wij wensen U verder een prettige
zondagavond.
Wop: (teert de kraante op) Zo, dat was dat. (drijt de radio uut, kiekt
butendeure) De blinder, et begint te snijen en 't zet em ok tot vriezen
liekt wel, dat kon wel es weer een oolderwetse winter wodden.(zit) Ik wol
dat Gosse mar thuuskwam, (stommelderije... klompen of zo.)
Gosse :(dikke jasse, sjale,musse) Verrek-wat een weer. Et snijjacht meense
. . . ie kun zowat niks zien, d'r liggen al dunen op'e weg, ik mos lopen
bij de fiets.
Wop : now je.. waoromme bi’j dan niet mit Uulke en Wietske mitreden mit de
auto. Die zollen jommes vanaovond nog even kommen om een nejaorsslokkien.
Dan haj' morgen of zo je fiets wel weer ophaelen kund.
Gosse: (trekt de brut uut) Daor he'k hielemaole niet bij stille staon, Mar
noj't zeggen, dat ha'k wel doen kund.
Wop: Nee vanzels niet, ie staan nargens bij stille..,, 't is mar goed daj'
mij hebben.. eers was 't niet best. Now breng die brut mat even aachteruut,
dan za'k je een waarm bakkien koffie inschinken (doet dat ).
(Gosse brengt kleren vot, komt weeromme en gaot zitten)
Wop: (zet koffie veur em henne) Asjeblief , ik hebbe d'r een peer
druppelties beerenburg in daon, da's goed tegen de koolde. Was d'r nog wat
ni'js bij de Huus in Velten?
Gosse: Ni'js? ,. nee alles bij 't oolde, Ik en Margien hebben een aentien
kuierd, mar dat was niet vule an, want 't was koold as de pest.Ik hebbe een
koppien koffie dronken en doe bin 'k mar weer op huus en zet. Ik bin over
de koegang kommen. Liesje 3 zal vanaovend wel kalven... de voetpokke was
d'r al.

