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Wat doe je, als je met verschrikkelijke buikpijn in Zele bij dokter Goedgebuur
binnenkomt en de secretaresse droogjes beweert dat je nog 3 maand moet
wachten? Want de raadplegingen zijn volledig volzet. Ja, je kan bij collega dokter
Staelens terecht. Maar kent die haar stiel wel? Bovendien heeft zij een onmogelijk karakter. Niet voor niets noemt men haar de “Iron Lady van zele”. Als
Zelenaar leg je je er misschien braafjes bij neer, maar als echte Heikantenaar,
heb je haar op de tanden. Dan zet je de boel op stelten en ga je ver, heel ver,
om je doel te bereiken: binnen de kortste keren een grondig onderzoek bij dokter
Goedgebuur.
Om dit te bereiken moet je er voor zorgen dat alle andere patiënten dokter Staelens verkiezen, dan komt er plaats vrij bij Goedgebuur. Bij dokter Staelens? Maar
iedereen is bang van haar verschrikkelijke diëten, waarmee ze de Zeelse burgers
uithongert. Haar afschuw voor bier, waarmee ze de Zeelse herbergiers tot wanhoop drijft! Misschien lukt het toch wanneer je de secretaresse omkoopt, haar
voldoende wilskracht bijbrengt om orde op zaken te stellen. In ruil voor haar
diensten geef je haar lessen in de liefde en de nodige verleidingstechnieken om
de man van haar dromen te veroveren. Tot wanhoop van die Tripeltrapper, die
romantische Heikantse wielertoerist die hopeloos verliefd op haar is. Maar voor al
zijn amoureuze prestaties heeft zij alleen maar minachting.
Maar wat als je toch bij dokter Goedgebuur geraakt en die blijkt hopeloos burnout te zijn? Wat mankeert die man eigenlijk? Alleen maar overwerkt of zit het
probleem veel dieper?
Ondertussen groeit de massa in de wachtkamer aan en die wachten… en wachten… Mannen, vrouwen, kinderen… autochtonen en allochtonen… met snotvallingen, maar ook met levensbedreigende tropische ziekten!
Ondertussen wordt die verschrikkelijke buikpijn steeds maar erger. Natuurlijk is
het stuk de vrucht van de fantasie… Alhoewel, de aandachtige toeschouwer zal
merken: het is niet wereldvreemd. Regelmatig, heel regelmatig zit er een stuk
reality in.
Uw regisseur kan het
weten, hij is namelijk
van de stiel,
Veel plezier,
Paul De vreese

“Wachten op Meneer Doktoor” gebracht door:
Dr. Goedgebuur, dokter met een gouden hart: Jan Christiaens
Dr. Staelens, de iron lady van Zele: Karen Goossens
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