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We bevinden ons in een ziekenhuiszaaltje, waar we vier mannelijke patiënten aantreffen met
diverse kwaaltjes. Ook van opleiding en karakter zijn ze nogal verschillend en hun interesses
liggen helemaal niet in dezelfde lijn. Eric, professor in de rechten, is nogal arrogant en superieur. Roger, de loodgieter, sleept een triest verleden met zich mee. Dirk, de havenarbeider,
stoer en optimistisch en om het kwartet te vervolledigen, maken we kennis met Franske, een
oud seniel ventje.
Deze vier hebben totaal niets met elkaar gemeen, zou je denken, of toch… de gemeenschappelijke vijand: hoofdverpleegster zuster Berta, die hen het leven zuur maakt. Natuurlijk zijn
er nog de bezoekers, familielid of vriend. Zij worden ingeschakeld in de helse strijd tegen “dat
kreng” Berta. Gelukkig kunnen onze vier ook nog rekenen op een bondgenoot: Greetje, de
stagiaireverpleegster: als dat geen lief kind is?

Tijdens de repetities werd er
heel wat afgelachen met o.a:
Eric Van Damme, de professor
(Luc De Leenheer) die zich
voortdurend, met ernstige blik
versprak. Een “bedpan is nog
altijd niet hetzelfde als een
“badpen”. Hij kreeg het maar
niet uit zijn mond gezegd!

Ook mocht Dirk Delaet, havenarbeider (Frankie De Wandel) - liggend in pyjama met korte
broekspijpen in bed en plaaster om zijn ene voet - zich aan een poets verwachten tijdens één
der laatste voorstellingen. Zo diende de “nep”- verpleegster (Jan Christiaens) hem steeds te
wassen met een “bijna droog” washandje, dit uitsluitend aan het been zonder plaaster. Tijdens die ene voorstelling hadden de andere spelers het lauwe water vervangen door
“ijswater”, waardoor den Dirk bijna figuurlijk tegen het plafond sprong, wanneer het ijswater
over zijn been richting … sijpelde! Hilarische momenten mag je wel zeggen.

Veel beterschap werd ten tonele gebracht door :
Zuster Berta, hoofdverpleegster: Marianne Derweduwen
Greetje Verstrepen, stagiaire: Evi Pletinck
Erik Van Damme, professor– patiënt: Luc De Leenheer
Dirk Delaet, havenarbeider– patiënt: Frankie De Wandel
Franske, gepensioneerde– patiënt: Luc Meganck
Roger Verbiest, loodgieter– patiënt: Paul De Vreese
Jos, vriend van Erik: Jan Christiaens
Els Verbiest, dochter van Roger: Chantal Picqueur
Frieda, echtgenote van Dirk: Karen Goossens
Dr. Drogenbos, chirurg: Tine Raemdonck
Zuster Arlet Spruyt, vervangende hoofdverpleegster: Anita Benaerens
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