WAT IS ER AAN DE HAND?
Het eerste gedeelte van deze zichtzending is samengevat.
Twee van de rendieren zijn het hele kerstfeest hartstikke beu. Ze moeten heel hard werken en
dan is er ook nog die irritante, betweterige en bazige Rudolph.
De Kerstman gaat met die 2 rendieren naar de huisarts voor een routine onderzoek en extra
vitaminepillen. De rendieren nemen echter de verkeerde deur en komen in de praktijk van de
huisarts terecht in plaats van de wachtkamer. Ze krijgen een geweldig idee en verstoppen zich
in twee schilderijen. Je ziet dat immers wel vaker zo’n kop van een rendier aan de muur.
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(Kijkt naar 2 schilderijen) Hé, ik krijg ineens een geweldig idee.
Wat dan?
We gaan ons verstoppen in deze schilderijen.
In deze schilderijen?
Ja, dat zie je toch wel eens vaker. Zo’n hoofd van een rendier aan de
muur.
Maar dat is een super cool plan. Dan hoeven we lekker niet onderzocht
te worden door die dokter.
Eens even kijken. ( Rendier 1 en Rendier 2 verstoppen zich in het
schilderij).
Hiii spannend hé, nou kunnen we alles zien en niemand weet dat wij
hier zijn.
Sst. Ik hoor iets.
(De dokter en de zuster komen op)
Zo Zuster, laat mij de dossiers van vandaag eens zien.
Hier zijn ze dokter. De eerste patiënten dat zijn de kerstman en een paar
rendieren. Ze zijn bang dat ze verkouden worden en dat kunnen ze niet
gebruiken in deze drukke tijd.
Oh, voordat ik het vergeet te zeggen: Die pillen in deze pot zijn niet
goed. Die worden morgen opgehaald en die gaan terug naar het
laboratorium.
Wat hangt daar nou?
Dat heeft de werkster zeker gedaan. Daar hingen toch schilderijen. En
nu zijn het rendierkoppen. Wat een afschuwelijke dingen zijn dat zeg.
Ze kan beter goed poetsen in plaats van de schilderijen veranderen.
Moet je kijken hoe vies.(Pakt een plumeau en stoft de gezichten van de
rendieren af).
(zoekt tas) Waar heb ik mijn tas nou gelaten? Ik heb hem zeker nog in
de auto laten liggen. Roep jij de Kerstman maar naar binnen als hij er al
is!
(Dokter en zuster gaan af)
Zit ze me daar af te stoffen met zo’n plumeau. Hoe durft ze? Wij zijn
helemaal niet vies.
Ik moest bijna niesen. Zeg, kan jij bij die pillen die de dokter net
aanwees.
Dat moet ik even proberen, hoezo?
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We wisselen die pillen om, dan geeft zij straks lekker de verkeerde
pillen mee aan iemand.
Wacht… (verwisselt de potjes met de pillen) Het is gelukt.
(De zuster en de Kerstman komen binnen)
Zijn er nog geen rendieren?
Nee, nog niet maar misschien komen ze nog?
Vreemd. Misschien zijn ze het vergeten?
Wat een prachtige schilderijen hangen daar zeg. Dat lijken die rendieren
van mij wel.
(De dokter komt binnen)
Ah. Kerstman. U bent er al.
Oh dokter, Ik ben net Uw prachtige schilderijen aan het bewonderen.
Dat wil ik nou al zolang hebben. Ze zijn net echt. Kan ik ze niet van U
kopen?
U hoeft ze niet te kopen hoor Kerstman. U krijgt ze van mij cadeau.
Echt waar dokter, dat vind ik echt heel erg aardig van U.
Maar we gaan U eerst onderzoeken. Gaat U zitten. Waar zijn de
rendieren trouwens?
Geen idee. Misschien komen ze nog.
Zuster mag ik het dossier van de Kerstman.
(Zuster brengt het dossier)
Hoe gaat het allemaal?
Nou, wat zal ik zeggen. Druk dokter, heel erg druk en ik ben erg moe.
En soms denk ik dat ik het allemaal niet meer zo goed zie.
Dan gaan we maar beginnen met het onderzoek.
Zegt U eens A.
(De Kerstman doet zijn mond open en zegt A. De dokter wil in de mond
van de Kerstman kijken, maar de zuster komt er ook bij staan om te
kijken en wel op zo’n manier dat de dokter niets kan zien)
Zuster wat heeft dit te betekenen? Heb je niets te doen of zo?
(stottert) Nou ik vond het wel eens interessant om mee te kijken.
Ga alsjeblieft iets doen. Of ga poetsen of haal koffie, maar kijk niet op
mijn vingers.
(De dokter gaat door met onderzoeken en luistert naar het hart van de
kerstman en laat de kerstman een paar keer zuchten.
Ondertussen gaat de zuster weer een beetje afstoffen met de plumeau.
Ze komt weer bij de rendieren. Als die haar zien aankomen duiken ze
weg en plaatsen ze het originele schilderij weer terug)
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(draait zich om en roept) Dokter!!! De schilderijen. (Ondertussen
kommen de koppen van de rendieren weer tevoorschijn)
Ja, wat is er met de schilderijen? (Hij kijkt en ziet niets)
(De zuster draait zich om en ziet weer de rendierkoppen)
(Verbaast) Nee, niks Laat maar!
(De dokter gaat verder met het onderzoek en laat de Kerstman naar een
lichtje kijken. Ondertussen tikt de zuster met een hamer op de knie van
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de Kerstman. De Kerstman schrikt en de dokter dus ook, waardoor de
zuster bijna valt)
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Zuster, wat doe je nu weer?
(stottert) Ik wilde alleen een beetje helpen. Dat hoort toch ook altijd bij
het onderzoek.
Maar je helpt me zo niet, je stoort me alleen maar. Maak alvast een
potje klaar met vitamine C tabletjes.
(Zuster gaat een potje vullen met de pillen die niet goed zijn en door de
rendieren zijn omgewisseld).
Dan wil ik nog even controleren of U het goed kunt zien. Hier is een
plaat met allemaal cirkels.
U moet zeggen aan welke kant van de cirkel er een stuk uit is.
(De dokter wijst de cirkels aan en de zuster, die achter de dokter staat
gebaart iedere keer waar de opening zit. De dokter is woest.)
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Wat ben je nu weer aan doen? Als je alles loopt voor te zeggen kom ik
toch nooit te weten of hij het goed ziet.
(stottert) Sorry dokter. Ik wilde echt alleen maar helpen.
Nou Kerstman, volgens mij is alles is in orde. U krijgt extra vitamine C
mee en natuurlijk de schilderijen.

Dit gedeelte van de zichtzending is samengevat.
Aan de muur halen de rendieren dus allerlei streken uit. Rudolph ziet het helemaal niet meer
zitten. Wat is er aan de hand met de Kerstman? Waar zijn toch die 2 rendieren? Gelukkig
Heeft Rudolph hulp van een les rendier een lesdier dus.
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(Rudolph komt op)
Nou een mooie boel is dit hier hoor. Het is hartstikke druk. Twee
rendieren zijn nergens te vinden en de Kerstman ligt te slapen.
(Bladert door haat boekje) Moet je kijken wat ik nog moet doen.
En nou moet ik die rendieren nog gaan zoeken ook. Even opschrijven
(Schrijft dit op). Waar is dat lesdier nou gebleven? Kan ik die ook weer
gaan zoeken. Even opschrijven. Lesdier zoeken. (roept) Lesdier!!
(Lesdier komt op)
Ik heet Tati. Wat is er Rudolph?
Heb jij de afwas gedaan?
Ja, Rudolph.
Heb jij de bedden opgemaakt?
Ja Rudolph
Mooi zo, dan kan ik dat even doorstrepen. (streept door in het
notitieblok) Dan kun je nu stofzuigen. Ga maar vlug beginnen Lesdier.
Goed Rudolph, maar ik heb wel een naam en dat is Tati.
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Dit gedeelte van de zichtzending is samengevat.
Ja, en die Tati die heeft Rudolph hard nodig, want die zorgt er uiteindelijk voor dat alles goed
afloopt.
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