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Namens Klaver 5
Heidy Berenschot

Bij Bed en Broodje Walberg druppelen de gasten naar binnen. Gré Visser
en haar zoon Guus, Cora Mansfeld en
haar zoon Pim en Henny Schipper.
Cora Mansfeld komt uitsluitend voor
haar rust, hoewel ze bang is daar met
haar niet bijzonder bijdehante zoon,
niet aan toe te zullen komen.
Roos Walberg, de zus van Bed en
Broodje eigenaar Harm Walberg, heeft
voor haar broer een blind date geregeld. De blind date is al onderweg en
Harm weet van niets.
Gré heeft, zonder dat haar zoon
daarvan op de hoogte is, voor hem
een huwelijksadvertentie geplaatst
en heeft met de dame, die heeft
gereageerd, afgesproken bij Bed en
Broodje Walberg.
Henny Schipper zit met een probleem
en de buurman van de Walbergs, Joris
Akkerman, heeft haar beloofd dat hij
iemand zal sturen die het probleem
wel op kan lossen.
Dan verschijnt Jacky Postma en terwijl
Roos, Gré en Henny alle drie denken
dat de dame voor hen is gekomen,
blijkt de vork toch heel anders in de
steel te zitten.
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