
Zwaantje van Os, huishoudelijke hulp, is vaak erg brutaal tegen haar bazin, 

Germaine Goedgeluk. 

Germaine accepteert dat met tegenzin, omdat Zwaantje iets weet dat haar 

aanzien zou kunnen schaden.  

Haar zoon Joost is wethouder en zijn vrouw Laetitia is manager bij een 

projectontwikkelaar. Ze zijn zeven jaar getrouwd en voor de buitenwereld hebben ze 

een perfect huwelijk. Maar beiden hebben een geheim liefje. 

Robbert Leeflang, de vader van Laetitia, logeert een week in huize Goedgeluk en 

kan totaal niet overweg met de schoonmoeder van zijn dochter. 

Voor Robbert gebeurt er dan iets zeer onverwachts. Hij ontmoet in huize Goedgeluk 

Colette, zijn allereerste liefde. Zijn jonge vriendinnetje raakte destijds in verwachting, 

maar er volgde geen huwelijk. Mede onder dwang van haar ouders koos ze voor 

een politieke carrière zonder baby. Het meisje, Laetitia werd grotendeels door de 

ouders van Robbert opgevoed. 

Het is voor Colette zowel als voor Robbert een moeilijke situatie. Colette wil dat 

Laetitia weet dat zij haar biologische moeder is, maar Robbert schuift het moment 

van de waarheid steeds voor zich uit. 

Joost is als wethouder belast met de begeleiding van de bouw van een groot 

vakantiepark en Laetitia is vanwege haar werk bij de projectontwikkelaar daar ook 

mee bezig. 

Het hele project dreigt afgeblazen te worden omdat een koppige boer (onze 

Robbert Leeflang) niet bereid is zijn land te verkopen. Maar als hij ervaart dat het 

project voor de verdere carrière van Joost en Laetitia van zeer groot belang is, is hij 

alsnog bereid om mee te werken. 

Joost en Laetitia zijn gelukkig met hun nieuwe liefdes. Maar deze blijken alleen maar 

geïnteresseerd te zijn in de documenten die betrekking hebben op de bouw van dat 

grote vakantiepark.  

Zwaantje ontmaskert het criminele duo en dan blijkt ook dat zowel Laetitia als Joost 

spijt heeft van hun “uitstapje.” 

De koele verhouding van Zwaantje met haar bazin krijgt onverwacht een warme 

wending als deze tot haar verbazing plotseling toenadering zoekt. 

Komt voor iedereen in huize Goedgeluk het geluk en de liefde weer terug?  

Dit heerlijke ongecompliceerde stuk, vol met vrolijke en scherpe dialogen, maar ook 

met vele emotionele momenten, zorgt voor een gezellig en ontspannen avondje uit. 


