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Jan en Irma zitten aan tafel. Het eten staat klaar.

JAN
Oké, daar komt ie.

Jan en Irma gaan wat onderuit gezakter zitten. Kees gaat aan 
tafel zitten.

KEES
Tjap lekker jongens.

Kees begint te eten. Jan kijkt Irma aan.

JAN
Moffie. 

Kees kijkt verbaasd op. 

JAN (CONT'D)
Paas de moessie moessie effe door.

Irma geeft Jan de appelmoes.

JAN (CONT'D)
Prapprap!

IRMA
Zeker vriend.

Kees kijkt zijn ouders verbaasd aan.

KEES
Wat doen jullie?

JAN
Wizo? Wij?

KEES
Ja jullie.

IRMA
Wij takke gewoon met elkaar, dat 
hoor je toch.

KEES
Takke?

JAN
Ja takke, je weet toch wel wat 
takke is. Of ben je soms douzou?
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KEES
Ja maar, ik kan het helemaal niet 
verstaan, dat takke van jullie...

JAN
Ik tak gewoon met me moffie.

KEES
Je moffie?

JAN
Ja, mami is me moffie, laat ons 
lekker takke joh.

IRMA
Ja, je weet toch. Wrappap!

KEES
Oké...

Jan neemt een hap en kijkt naar Kees.

JAN
Kiddos. Hebben jullie zin om 
vandaag met ons met de kar ergens 
naartoe te blaffen?

Kees kijkt Floor vragend aan.

FLOOR
Of we met de auto ergens heen 
willen rijden.

KEES
Ja nee dat snap ik, maar waar 
willen ze heen blaffen dan?

FLOOR
Kees vraagt zich af waar jullie 
precies heen willen blaffen?

IRMA 
O gewoon.. ergens waar je lekker 
hard kan gaan met z’n vieren. Wrap!

KEES
Hard gaan?

IRMA
Ja, is helemaal moefoe.

De maat is vol voor Kees.
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KEES
Kunnen jullie misschien even 
normaal praten?

JAN
Whut!?

KEES
Ja, want ik vind het op zich wel 
fijn als ik jullie gewoon kan 
verstaan. Dus.

IRMA
Tss die djengel weet echt niks hè.

JAN
Ik word er zo parra van in me 
koppie.

IRMA
Nou, gaan jullie mee in de kar of 
niet?

FLOOR 
Ja is goed!

Ze staan al op.

KEES
Maar waar wilden jullie ook alweer 
dan precies naar toe gaan?

JAN
Gewoon ergens waar je loekoe 
downwards gaat, je weet toch.

KEES
Euh.. Nee, dat weet ik ff niet.
Loekoe downwards?

IRMA
Gaan je mee of niet? 

KEES
Neuh.. Ik hoef niet perse loekoe 
downwards..

JAN
Niet?

KEES
Neuh. Ik sla ff over.
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IRMA
Oké no stress, dan blaffen we wel 
alleen met Floor ernaar toe.

KEES
Ja is goed.

FLOOR 
Tot straks.

Jan en Irma lopen heel cool weg.

JAN EN IRMA
Wrappap!

Kees is onzeker en weet het allemaal niet meer zo goed.

KEES
(lafjes)

Wrappap...
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