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Pietertje Galzweer

Dokter Bloedgraf

Lila Hartvanger

Pietertje is een 16 jarige scholier.
Hij is begonnen op het Gymnasium
maar is vorig jaar blijven zitten in 4
HAVO. Zijn ouders zijn erg rijk en
hij heeft dan ook alles wat hij zich
wensen kan, behalve aandacht. Hij
heeft zijn ouders overtuigd dat een
nieuw huis noodzakelijk is. De
telefoonontvangst in zijn kamer is
namelijk erg slecht.

55 jarige arts. Hij is onlangs
gescheiden van zijn vrouw vanwege
zijn relatie met een dertig jaar
jongere co-assistente. Hij is
daarom op zoek naar een nieuw
liefdesnestje. Doktor Bloedgraf zit
in een maatschap van een
ziekenhuis. Hij en zijn vennoten
hebben zich gespecialiseerd in
hartchirurgie.

20 jarige studente communicatie
wetenschappen. Woont
momenteel in een studentenhuis
en is op zoek naar een plekje met
wat meer privacy. Lila combineert
haar studie met haar bijbaantje. Ze
hoopt over twee jaar klaar te zijn
met haar studie. Ze maakt zich wel
zorgen over haar baankansen in
verband met de huidige
economische situatie.

Sergeant Pisnijd

Xeberius Asgrauw

Freule IJsmeer

32 jarige militair. Hij is vorig jaar
voor het eerst vader geworden. Hij
is op zoek naar een degelijke
uitvalsbasis in een kindvriendelijk
buurt. Hij is sergeant eerste klas in
het leger. In de nabije toekomst wil
hij een carrièreswitch maken om te
voorkomen dat hij weer
uitgezonden wordt. De opvoeding
van zijn kind gaat immers boven
alles.

10 jarige basisschoolleerling. Hij
droomt van een toekomst in de
wetenschap en wil graag een
Nobelprijs winnen. Hij woont
samen met zijn vader, professor
Asgrauw (42). Helaas is zijn
moeder omgekomen bij een
tragisch ongeval. Omdat de buren
telkens klagen over geluidsoverlast
zijn ze opzoek naar een nieuwe
woning.

81 jarige dame van adel. Zij en haar
man zijn al jaren gepensioneerd en
leven van de rente op hun
vermogen. Ze hebben vijf
kinderen, twintig kleinkinderen en
dertig achterkleinkinderen.
Wegens ruimtegebrek bij het
familiediner zijn zij op zoek naar
een nieuw optrekje in een
welgestelde buurt.

