Scenario Chatty Betty
Geduld Betty, eerst wassen.
Daarna is het tijd om te
kletsen.

1. Meneer Jansen wordt wakker doordat de
verpleging binnenkomt, om het hoekje ziet hij
Chatty Betty al een om het hoekje gluren. Ze
kijkt ondeugend, wat zou ze nu weer voor mooi
verhaal hebben gehoord.

2. Betty staat te trappelen tot de verzorgers klaar zijn en wipt van de ene been op
de andere.

Klik, klik

3. Als de verzorgers weg zijn, en
meneer Jansen weer fris is, springt
Betty naast hem. Meneer Jansen
weet dat hij diegene moet zijn die
het initatief neemt.

Wat een vrolijke
bui, Betty. Kom je
zo langs voor een
verhaaltje?

Ja, ik kan een trucje
Heb jij ook trucjes?

En Betty, nog spannende
dingen meegemaakt?

Hihi... Potjandriedubbelappelvlaaitaaisapperdeappelflap

Maar.... Betty toch,
dat kan toch niet!!
En, behalve dat.....?

4. Eén van zijn buurmannen gooit er ‘s
ochtends altijd een vloek uit. Betty is erg
inventief, ze weet altijd wel net binnen de
grenzen van wat nog kan te blijven. Meneer
Jansen moet stiekem grinniken.

Eehh.........
.............

Haha haha
Haha haha

5. Betty pakt een stok en daarmee klikt ze het
lichtknopje aan en uit. Meneer jansen moet
glimlachen, dat moet ze vast gezien hebben
bij zijn andere buurvrouw.

6. Hij laat haar het trucje zien dat hij altijd bij
zijn kinderen deed. Hij tovert een stuiver achter
haar oor vandaan. Betty schatert van het lachen.
Haar gelach werkt aanstekelijk. Mevrouw Pauw,
de buurvrouw van meneer Jansen, steekt haar
hoofd even om de hoek om te kijken naar dit
vrolijke tafereel..”
.... nog lang
en gelukkig.

BEZOEK!!!!!

9. Ze rent snel weg. Als ze langs de kamer van
mevrouw Kievit rent, roept ze in het voorbij
gaan dat er bezoek in aantocht is.

7. Meneer Jansen en Betty kijken nog even
wat tv samen. Betty doet alles na wat ze op
tv ziet. Meneer Jansen sukkelt langzaam in
slaap en Betty die dat door heeft zet de tv
uit en sluipt de kamer uit.

8. Op de gang komt ze bezoek tegen. Het zijn
de kinderen van mevrouw Kievit. Betty kent ze
niet zo goed en reageert een beetje verlegen.

Op een dag kwam een
man er achter dat hij
gouden stuivers uit
oren kon toveren. Hij...

10. Bij mevrouw Pauw is het ritueel elke keer
hetzelfde. In ruil voor een verhaal van mevrouw Pauw vertelt Betty ook een verhaal.
Mevrouw Pauw vertelt altijd eerst een verhaal
over vroeger. Betty verzint nieuwe verhalen.
Wat echt is gebeurd en wat is verzonnen weet
je bij Betty nooit.
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