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De jonge bankbediende David De Decker wordt er van verdacht, een bank te hebben beroofd in
Zele-centrum, waarbij een collega is omgekomen. Hij vlucht en komt terecht in het verlaten landhuis van Mevr. Van Loon - gelegen in de Gratiebossen, niet ver van het Donkmeer - waar hij om
één of andere reden, de echte daders hoopt te vinden.
Zijn verloofde Jenny verschijnt ook in het landhuis omwille van autopech. Buiten breekt er een
onweer los. Enkele ogenblikken later komen er nog drie gestrande personen hun toevlucht zoeken in datzelfde landhuis; Juffrouw Fien Fleur – lerares biologie - en twee van haar leerlingen
Roosje en Jana.

Wat zal er gebeuren wanneer David, zijn collega Steven De Latte tegen het lijf loopt in ditzelfde
landhuis en deze laatste compromitterende uitspraken heeft gedaan over David tegenover de politie? Ja, … voelt u ook reeds nattigheid? Hier hangt spanning in de lucht! Even later wordt er een
lijk gevonden, waarna alle omstandigheden natuurlijk tegen David zijn. Heeft deze jonge bankbediende bloed aan zijn vingers? Of heeft Prosper, de huisknecht van Mevr. Van Loon hierin de
hand? Zijn de meisjes wel zo onschuldig zoals ze zich voordoen? Kortom, genoeg verdachten.
Gelukkig kunnen onze toevallige gasten beroep doen op Gerard Hiel, undercover- agent van de
Z.O.B.. Zal deze man de zaak oplossen? Of wat dacht u van Fred, de plaatselijke boswachter, die
tijdens zijn avondronde een hele reeks wagens – waaronder een “geitje” – ziet staan voor het
verlaten landhuis. Wie zal het zeggen?
Beste toeschouwer, laat gerust de “speurneus” in u los en geniet alvast van deze komische thriller.
Uw regisseur van dienst,
Jan Christiaens

Boeven en madelieven, U gebracht door:
Juf Fien Fleur, ongehuwde lerares: Leentje De Greif
Roosje, romantische naiëve studente: Isabelle Magerman
Jana, flap uit, studente: Evy Pletinck
Mevr. Van Loon: Chantal Picqueur
Prosper, huisknecht: Luc Meganck
David De Decker: bankbediende: Frankie De Wandel
Jenny, vriendin van David: Karen Goossens
Steven De Latte, bankbediende: Filip De Witte
Fred, boswachter: Sidney Mertens
Gerard Hiel, Z.O.P: Paul De Vreese

