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Rectificatie 

Vorige week schreef ik dat als Koningsdag in het vervolg weer wordt gevierd op 30 april, 

dat dan de Koning niet bij zijn moeder op verjaardagvisite zou kunnen gaan. Dit was een 

enorme blunder. Zijn moeder is immers jarig op 31 januari. Het was zijn grootmoeder die 

op 30 april jarig was. Ik wist dat natuurlijk wel want mijn tante Bep van oom Gerard was 

altijd gelijk met de moeder van de Koning jarig. Ik had de mail nog maar net verstuurd toen 

ik al werd gewezen op deze fout. De heer H t O uit W en de familie S uit B vonden het 

nodig om mij via de mail op mijn plaats te zetten. Via een andere weg werd ik door 

mevrouw T vroeger uit W maar momenteel wonende te B gewezen op deze dwaling 

mijnerzijds. En terecht. Wel hierom bedank ik hen voor hun oplettendheid en bied mijn 

nederige excuses aan. We kunnen hier spreken van : “ Een beetje dom.” Ik hoop dat mijn 

naam hiermee is gezuiverd. 

Dan kan ik u mededelen dat Debby Petter weer een voorstelling komt geven in theater de 

Cerck. Vorig jaar was haar voorstelling geheel uitverkocht en viel heel goed in de smaak 

bij de aanwezige toeschouwers. Ook mevrouw Petter zelf vond het zeer geslaagd en 

daarom kregen wij, van de Cerck, het verzoek van Hekwerk.nl om dit jaar haar nieuwe 

voorstelling “In mijn hoofd”, in onze agenda te zetten. U kunt reeds kaartjes reserveren 

voor deze avond op woensdag 11 oktober. De kaartjes kosten dertien euro en de 

aanvangstijd is 20.30 uur.  

Op dit moment is het donderdag 4 mei 19.59 uur. Fijne Bevrijdingsdag en tot volgende 

week. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


