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Op de spoed is het vaak zeer druk: gewonden met open beenbreuken worden met
zware bloedingen binnengebracht, patiënten met een hartinfarct dood of levend door
de dienst 100 aangevoerd, dokters en verpleegsters door de ziekenhuisdirecteur opgejaagd om zich tot het uiterste in te zetten.
Maar toch zijn er zo van die momenten waarop er geen ongevallen gebeuren en
niemand overvallen wordt door een ernstige ziekte… En wat doen de verpleegsters
en dokters van de spoed dan? Zitten ze met hun vingers te draaien? Spelen ze een
partijtje kaart, of ??
Neen, beste toneelliefhebbers, geen slechte gedachten a.u.b! En zeker niet over
dokter De Beenhouwer - hij is onberispelijk! Maar waarom ging hij naar Santiago de
Compostela, om daar bij het graf van de Heilige Jacobus een volle aflaat te verdienen? Ja, waarom rijdt een dokter met grijze haren met de koersfiets naar Santiago?
Wat doen dokters en verpleegsters tijdens de stille uurtjes op de spoed?

Voor het instuderen van hun teksten waren de acteurs/-trices ook enkele maanden zoet, met
spoed om dit alles tot een succes te brengen.
Dr. André, chirurg: Luc Meganck - Rosa, zijn echtgenote, verpleegster: Christine Van
Driessche - Dr. Hubert, specialist: Jan Christiaens - Jeanine, verpleegster: Tine Raemdonck - Lesley, haar dochter: Evi Pletinck - de hoofdverpleegster: Chantal Picqueur Dr. Roland, specialist: Filip De Witte - Bill, oude man: Paul De Lausnay - Dr. Willy, cardioloog: Paul Van De Wielle - politieman: Luc De Leenheer - Guy, directeur: Marcel Herwege - Annie, verpleegster: Marianne Derweduwen - Claudine, verpleegster: Katrien
Audenaerde - Mevr. Verwilghen, Hubert’s moeder: Maria Laureys.

Tijdens een van de repetities sukkelde Dr. Roland
(Filip de Witte) met één vinger tussen de klapdeuren. Hij werd lijkbleek en direct afgevoerd naar de
keuken om zijn “vingertje” onder het koude water
te houden. Neen, van amputatie was geen sprake.

Allée mens, verstaat ge dat nu?

Freddy Verhelst:
ontwerper affiche.

Les, begint haar weer op te winden! Laat haar dan toch wegbrengen. Wegbrengen, Les? Wel
ja, dat hondje van haar. Dat hondje? … Waar wacht je nog op? Ga haar troosten! Wie,
Lesley? Soms noemt ze haar hondje Les, en soms Lesley. … Wat heeft die hond hier nu weer
mee te maken?

