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In Zele-stad zijn er twee kuuroorden die elkaar kapot concurreren. Hierdoor komt
kuuroord Fontina, gerund door Fons en Tina aan de rand van het faillissement. Er
wordt gedreigd de stroomtoevoer af te sluiten, de waterkraan … Hun laatste
sprankeltje hoop is Nicole Perrier. Deze beroemde dame komt kuren in kuuroord
Fontina, samen met haar lijfwacht Jacques Fondant. Haar aanwezigheid zal kuuroord Fontina een nooit gekende uitstraling geven, zodat klanten zullen toestromen, zelfs eenvoudige boerenmensen van den Heikant, zoals Gerard Crucke en
zijn vrouw Francine.
Het concurrerende kuuroord Andromeda heeft echter gehoord van de komst van
Nicole Perrier en sturen een medewerkster, Erika Lijnen. Deze moet ervoor zorgen dat Tom Kommer, fotograaf van de Story, naaktfoto’s kan nemen van Perrier. Zal Fontina ten onder gaan aan schandalen, tot meerdere eer en glorie van
Andromeda?
Komt daar nog bij dat het personeel van Fontina, de biezen heeft genomen,
gens gebrek aan betaling. Om dit te verdoezelen, beweren Fons en Tina dat
tweelingbroer– en zus daar ook werken. Natuurlijk spelen zij zelf de rol
tweeling broer– en zus (die helemaal niet bestaan). Te ingewikkeld dus voor
Heikant, maar misschien niet voor de Zeelse politie.
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Tot slot is er nog het diep ontroerende verhaal van een onmogelijke liefde, veel
schoner dan dat van Romeo en Juliet! En hierbij komt nog een moord!

Wat vooraf ging ...

Zeg mannen, wanneer
gaan we starten?

Visvoeder? Efkens zoeken
in mijn boeksken.

Momentje, waar is het visvoeder?

Vispoeder? Ikke nie weet!
Ikke de knapste!!

We geven die vissen een
“druipelken” (voor mij ook).

Waar ben ik aan begonnen?
Waarom, ... Geef mij een
“druipelken”.

Repeteren, ... repeteren,... repeteren...

Zij genoten in het kuuroord Fontina:
Tina, bazin van het kuuroord Fontina: Karen Goossens
Fons, haar onderdanige echtgenoot: Jan Christiaens
Nicole Perrier, dame met blauw bloed: Leentje De Greif
Jacques Fondant, haar lijvige lijfwacht: Frankie De Wandel
Gerard Crucke, rasechte Heikantse boer: Luc Meganck
Francine Crucke, zijn echtgenote: Chantal Picqueur
Erika Lijnen, spionne van kuuroord Andromeda: Evy Pletinck
Tom Kommer, lullige fotograaf: Filip De Witte
Insp. Van Uit, van de Zeelse politie: Sidney Mertens

