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VOORWAARDEN
Alle amateurverenigingen die het stuk: MIJN KEUKEN EN IK gaan
opvoeren, dienen in alle programmaboekjes, posters, advertenties en
eventuele andere publicaties de volledige naam van de oorspronkelijke
auteur: MONIQUE SELIJ te vermelden.
De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen
andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk.
De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.
U dient tevens te vermelden dat u deze opvoering mag geven met
speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © 2018 Anco Entertainment bv - Toneeluitgeverij Vink bv
Internet: www.toneeluitgeverijvink.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname,
internet vertoning (YouTube e.d.) of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv
te Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd
bij het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
Postbus 363
1800 AJ Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135
Website: www.ibva.nl
Email: info@ibva.nl
ING bank: 81356 – IBAN: NL08INGB0000081356 BIC: INGBNL2A

Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van
wiens werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook
voor try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 1 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op
grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd,
terwijl de geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief
wordt met 20% verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen
toestemming werd aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan
de voorstelling.
Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Vrouw

ADVIES:
Deze dame ziet eruit als een keukenprinses qua kleding. Ze heeft in
haar schort een eierdopje dat in de magnetron kan. Ze heeft een
theedoek ergens uithangen en ze is misschien een beetje gezet
omdat ze van lekker eten houdt.
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Ik ga iets vertellen over mijn keuken,
mijn keuken zul je denken, waarom in godsnaam jouw keuken
nou ik ga het uitleggen
De keuken is mijn domein
Ik ben een kokkie in hart en nieren
Ik kook graag
Ik maak graag de lekkerste dingen
Ik experimenteer graag met smaken en kleuren
want we hebben tegenwoordig ook eetbare bloemetjes
dat ziet er niet alleen leuk uit, maar het smaakt ook nog
Nou vindt mijn man ook dat ik het beste van het beste moet hebben
in die keuken
Hij denkt met mij mee
Hij koopt voor mij een elektrische uiensnijder
Wat?
Ja, een elektrische uiensnijder.
Ik doe het liefste mijn uien snijden met een mesje
een gewoon mesje
Ik kan dan zelf bepalen hoe ik die uien snij
Ik kan zelf bepalen of ik ze dik of dun wil
Ik kan zelf bepalen of ik ringetjes wil of stukjes
Ik kan kijken wat het beste past bij het gerecht wat ik aan het maken
ben
Nee, die elektrische uiensnijder is toch wel de oplossing
De oplossing voor mijn pleisters, voor als ik mij in mijn vinger snij
Ik ben ook veel sneller klaar met het snijden van de uien
Ik hoef ook niet te huilen, want je gooit ze erin
deksel erop, aan-knop indrukken en klaar is kees
Daar is echt niets romantisch meer aan hoor
de herrie dat dit apparaat produceert is niet meer normaal
voor het snijden van een ui, echt belachelijk
maar het is toch o zo handig
en dan het schoonmaken van dat klereding.
Schroeven, mesje goed vasthouden, het ene mag wel in de
vaatwasser
het andere niet, tussen de mesjes door is het niet altijd even schoon
ook niet nadat het in de vaatwasser heeft gezeten
daar hebben we standaard een tandenborstel voor in de keuken
liggen
Een uiensnijder versus een mesje.
Dit is maar een voorbeeld.
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De vaatwasser, dat is makkelijk.
Die zet je aan en je wacht op de piep.
Dat duurt, afhankelijk van je programma, soms wel twee uur
Wil je naar bed, moet je nog even wachten tot de vaatwasser klaar is
Kun je hem nog uitruimen
Vroeger deden de kinderen de afwas
gezellig, zingen en kletsen, dat was nog eens sociaal
nee, nu moet alles in de vaatwasser
dat is trouwens ook nog een kunst hoor
Alles goed inruimen in de vaatwasser
Het tabletje erin en klaar
wel even kijken of deze tablet met of zonder folie erin kan
Sommige tabletten moet je namelijk nog uitpakken
anderen kunnen er zo in...
en die die er dan zo in kunnen
die gaan dan wel eens niet open
of 80% van het tablet zit nog in het reservoir
Nieuw tablet en nog een keer dan maar
Voorheen was dat na het eten alles op het aanrecht
Voorspoelen in het aanrecht
Afwassen en afdrogen
Inruimen meteen en klaar.
Nee nu niet meer
Voorspoelen, ja dat doen we soms nog steeds
omdat het 30 minuten programma minder goed is dan het hele
programma
Dus als ik stroom wil sparen doe ik het 30 minuten programma soms.
Dat betekent dus voorspoelen.
Inruimen
aanzetten
Uitruimen
Opruimen
Klaar
Mijn god, wat een werk
En als je denkt dat er geen theedoek meer aan te pas komt
Ja, jammer dan
Soms doe je de vaatwasser open en dan vooral plastic bakjes
Pannen, en soms ook glazen
Soms zit er nog water aan
Dus theedoek erbij en afdrogen
Mijn god wat heeft de wereld het mij makkelijk gemaakt in de keuken
Met een vaatwasser
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Wat ben ik lekker bezig
Voorheen was het afwassen en afdrogen en opruimen
kosten zaten hem alleen in de verwarming van het water
en we waren sociaal bezig en we vertelden elkaar nog eens wat
of we zongen met zijn allen een liedje...
Nu hebben we de kosten met de vaatwasser verdeeld
Elektriciteit, verwarming van het water, vaatwas-tabletten....
en die taak wordt niet sociaal verdeeld hoor
Inruimen doen we allemaal apart
Aanzetten doet een iemand
Uitruimen doet iemand alleen en meestal ‘s avonds
Het is er echt gezelliger op geworden......
Nou genoeg gezegd over de vaatwasser,
gaan we over op de magnetron, oven, ijskast of ingebouwde
diepvries?
We gaan het even hebben over de magnetron
Ik gebruik die magnetron om iets op te warmen
Bijvoorbeeld de macaroni van gisteren,
3 minuten op een bord in de magnetron en klaar
Lekker, daar zijn de meningen over verdeeld
Lekker, ik zeg gewoon, ik mis het korstje
Ik zeg gewoon, een pan op het vuur, de macaroni erin en bakken
maar
heerlijk dat korstje, of die smaak van het opgebakken zijn.
Een smaak van een magnetron???
Ik ken hem niet...
Mijn man zegt dan bijvoorbeeld,
schat, weet je dat je aardappelen in een mum van tijd kunt koken met
een magnetron?
Moet je eens proberen......
Niet van ik zal het eens voordoen,
nee, vooral iets van "moet je eens proberen."
Nou dan ga je in het boekje van de magnetron kijken hoe dat allemaal
moet
welk standje, lepeltje water, magnetron bestendige schaal,
aardappeltjes erin en hoppa
in 6 minuten klaar, dat is wel even wat anders dan 20 minuten op het
gasfornuis
Nou dan piep zijn de aardappeltjes klaar
Hier en daar droog aan de buitenkant
en echt niet lekkerder dan dat je ze kookt op het vuur
Heb je dat uitgeprobeerd, komt hij met het volgende
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Schat ik heb speciale eibekertjes voor de magnetron zien staan
kun je een ei in 30 seconden in koken
moet je eens proberen
heb je hem weer
moet je eens proberen
Nou ik het eitje open geklopt
in het bekertje
dopje erop
30 seconden
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

