
Ik vroeg vrienden: zij wisten nog van niets. ‘Mis-
schien heb je je provider te laat betaald,’ zei er 
eentje die dit vaker had meegemaakt. ‘Ik? Ik 
betaal altijd trouw. Ik bezit digitale kranten en 
de internetverbinding is de lijn voor mijn werk 
zoals de aorta een mens in leven houdt.

Ik opende nogmaals mijn e-mailbestand. Klikte 
wat berichtengroepen aan, maar er verscheen 
niets dat op post van Ton Lebbink leek. Ik had 
hem nog niet lang geleden een bericht ge-
stuurd. Was ik niet attent genoeg? Had ik de 
grens bereikt met mijn verhalen uit het fictieve 
leven van deze drummer van Mecano/portier 
van Paradiso / schilderijenvervalser / FEBO-
krokettenbakker /onafhankelijk dichter/succes-
vol belegger/plastic tulpen met lichtjes beden-
ker/en wie weet wat nog meer?

Kalm blijven. Vermijd paniek. Vooral nu. En ik 
ben altijd al de rust zelve. Kan hier nog een 
schepje bovenop? Misschien is gewoon mijn 
inbox vol. Kwestie van legen en de noviteiten 
stromen binnen als vanouds.

Het kan toch niet zo zijn dat ik hem tegen ver-
dwenen haren heb ingestreken? Ons laatste sa-
menzijn dateert alweer van tijden terug. En in 
de tussentijd gedichten en sinds kort een strip. 
Douwe Reus is leuk, kort, krachtig. Van Emma 
Klage nog geen spoor. Zal ik bellen? Ik heb 
twee nummers. 020 en 06. Of is dat inbreuk op 
de privacy?

Goed nadenken nu. Een fout gesprek (en de 
fatale gevolgen ervan) herstel je niet zomaar. 
Dat is ondervinding. Laten we stellen dat ik de 
taal voldoende machtig ben om niet iedereen 
direct tegen mij in het harnas te jagen. Zo ben 
ik immers opgevoed. Keurig en innemend. Met 
achting en respect.

En nu? Ruim 360 keer heb ik over hem geschre-
ven; Ton Lebbink zou geen geheim meer mo-
gen zijn of hebben. We zijn toch vrienden? Of 
verzin ik dit terplekke! Het heeft geen zin bij 

DINERKAART
VOORGERECHTEN (Salades als maaltijdsalade 4,00 extra)

Stokbrood kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli 3,50
 Extra bakje kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli 1,00
Tomatensoep (vegetarisch)  4,75
Uiensoep gegratineerd met Gruyère 5,75
Soep “Van de dag”                                                                           Dagprijs
Pompoensoep met risottorijst  5,75
Erwtensoep 6,25

Carpaccio de Waal  7,75

Salade met gerookte kip, 
 gegrilde courgette, granaatappel, sesam en honing-dressing  6,50
Salade met lauwwarme geitenkaas,
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing  7,00
Salade met lauwwarme geitenkaas en spekjes, 
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing   7,50
Salade met spinazie, dadels, fèta en cashewnoten 7,50
Salade met gerookte zalm met garnaaltjes en makreel 7,50

VEGETARISCHE GERECHTEN
Gegrilde zoete aardappel met vijgen, 
 granaatappel, geitenkaas, rode biet en brood   13,50
Pompoen-aardappelstamppot met blauwe kaas, 
 pecannoten en gegrilde groenten    13,50
Indiase groentencurry met bloemkool, 
 kikkererwten, rijst, ei en cashewnoten   13,50

VISGERECHTEN
Schol gebakken in roomboter 14,50
Zarzuela met gegrild brood 16,50
Kabeljauw met kreeftenjus en knolselderijpuree 18,50
Gamba´s in kruidenboter gebakken en afgeblust met Pernod  19,50

VLEESGERECHTEN 
Kipsaté van de grill  10,50 
Hamburger de Waal speciaal met frites 11,75
Rundersaté van de grill  13,00
Thaise curry van kippendijen en groenten met rijst en pinda’s  12,50
Sukade gestoofd in winterbier met rosevalaardappels en groenten 16,00
Kogelbiefstuk met pepersaus 17,25
Spare-ribs 19,00
Wildmix van hertenbiefstuk, geconfijte eendenbout en wildstoofpotje 19,75
Diamanthaas met paddestoelensaus 20,75

KINDERMENU  (Alle kindermenu’s zijn inclusief een ijsje toe!)
Pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker  5,75
Kroket of bitterhapjes met patat en appelmoes  6,75
Vissticks met patat en appelmoes 7,25
Hamburger met patat en appelmoes 7,75
Kipsaté met patat, appelmoes en salade 7,75
Calamares met patat en appelmoes  7,75
Pasta van de dag 8,00
Spare-ribs met patat en appelmoes        11,00

SUPPLEMENTEN 
Sauzen, groenten, rijst, pasta of gebakken aardappels,   2,00
Stokbrood 2,50
Frites  3,00

NAGERECHTEN
Kinderijsje  4,00
Yoghurt met pecannoten, honing en granaatappel 4,50
Dame blanche  5,50 
Warme appeltaart met kaneelijs en slagroom  5,75
Wentelteefjes met vanille-ijs, warme kersen en slagroom 6,25
Kaasbordje (wisselende kaassoorten) 9,50

LUNCHKAART
SOEPEN
Tomatensoep (vegetarisch)     4,75
Uiensoep gegratineerd met Gruyère    5,75
Pompoensoep met risottorijst      5,75 
Erwtensoep     6,25
Soep “Van de dag”                                                                           Dagprijs

SALADES   (Salades als maaltijdsalade 2,50 extra)
Salade met gerookte kip, gegrilde courgette, granaatappel, 
 sesam en honing-dressing     8,00
Salade met lauwwarme geitenkaas, 
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing 8,50
Salade met lauwwarme geitenkaas met spek, 
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing 9,00
Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel   9,00
Salade met spinazie, dadels, fèta en cashewnoten  9,00
                                              
PISTOLET (WIT of BRUIN)
Jonge kaas 3,50   
Eiersalade 3,50 
Oude kaas 4,00  
Boerenham  4,00  
Gebakken ei met spek  4,00  
Paris                                      4,00            
Rotterdams kroketje        4,50   
Rosbief   4,50
 
DIVERSE LUNCHGERECHTEN
Boterham zoet (jam, hagelslag/vruchtenhagel of pindakaas) 1,75
2 kroketten    met brood  6,00  met frites 7,00 
Gehaktbal       met brood  6,00  met frites 7,00
12-uurtje ( kaas, kroket en rosbief)     7,00
12-uurtje Soep (kaas, kroket, rosbief en tomatensoepje)  8,00
12-uurtje Weststrate (kaas, kroket, rosbief met ei en tomatensoepje) 8,50
12-uurtje Vis (toast met zalm, tonijnsalade, makreelsalade en vissoepje) 9,50

Uitsmijter naturel         2 eieren  4,00 3 eieren 4,50
Uitsmijter ham of kaas  2 eieren 4,50 3 eieren 5,50
Uitsmijter ham-kaas  2 eieren  5,00 3 eieren 6,00
Uitsmijter rosbief        2 eieren  5,00 3 eieren 6,00
Uitsmijter spek  2 eieren  5,00 3 eieren 6,00
Uitsmijter 3 in de pan  (kaas, rosbief en ham)    5,75

Omelet met champignons of ham of kaas   5,50
Spaanse omelet met chorizo, groenten, olijven en aardappel 7,50
Roerei naturel     5,50
Roerei met tomaatjes en bacon en toast en boter  6,75
Roerei met gerookte zalm en toast en boter   7,75

Patatje stoofvlees       7,00
Calamares met frites of brood en salade   7,50
Focaccia Carpaccio met rucola en parmezaan    9,25
Kipsaté met frites of brood en salade     10,50
Hamburger de Waal speciaal met frites      11,75
Rundersaté met frites of brood en salade                  13,00
Kogelbiefstuk met frites of brood en salade                  16,00

Tosti ham/kaas      2,50
Tosti kaas-tomaat      2,50
Tosti Hawaï     3,00
Tosti kaas-suçuk      3,50
Tosti gebakken ei      3,50
Tosti rauwe ham met pesto, tomaat en kaas    4,50
Tosti Suçuk met pesto, olijven, tomaat en kaas    4,50

Tonijnsandwich     6,50
Clubsandwich      7,00
Makreelsandwich      7,00
Zalmsandwich      7,75

Ton Lebbink
is even 

verdwenen
Dichter 

verder weg 
dan ooit.

Koffie en thee
Koffie / Espresso  2,10
Cappuccino  2,30
Koffie verkeerd  2,30
Latte Macchiato  2,50
Décafé / Espresso  2,50
Décafé / Cappuccino  2,70
Dubbele Espresso  3,90
 + Soja melk                                     0,60
Irish, Spaanse, French, Italiaanse    6,50

Zwarte Bessen   Lente thee
Gember   Zomer thee
China Jasmijn   Winter thee
China green gunpowder Zoethout
Grootvaders fruittuintje Rooibos
Lapsang Souchon Sterrenmix
Earl Grey  Mango thee
Kistje Keizer  Zwarte 
Sinaasappelthee  citroenthee 
    Alle thee 2,10
Verse muntthee              2,30
Thee met verse citroen   2,30

Warm Appelgebak, 
de lekkerste!                  3,75
Proeverij van BonBons 2,00

            Wij
       selecteren
            onze eigen
            losse thee
Cafe de Waal selecteert al de fijnste thee-
soorten over de gehele wereld en stelt met 
de grootste zorg de eigen melanges samen. 
Daarmee is een constante kwaliteit van ons 
assortiment gegarandeerd.

Crostini met tapenade 4,25
Gegrild brood met pittige 
 paprikasalsa 4,25
Geitenkaaskroketjes met 
 mosterd-honingsaus 5,00
Loempiaatjes gevuld met 
mihoen, groenten en ei 5,50
Tempura van kipfilet 5,50

Gegrilde merguez 6,00
Crostini geitenkaas en spinazie 6,00
Bruschetta’s met prosciutto, 
gorgonzola en parmezaan 6,00
Gefrituurde sprotjes 6,50
Roergebakken garnalen 
met knoflook en sherry       6,50
Tapas “Van het Huis”            Dagprijs

Worst  3,25
Olijven  3,25
Kaas  3,50
Nacho’s met pittige tomatensalsa 3,25
Nacho’s met gesmolten kaas
en pittige tomatensalsa 4,25
Frikandelletjes of kaassoufflés 
of kipnuggets 3,75

Kippenpootjes 4,75
Rotterdamsche bitterballen  5,00
Vlammetjes 5,75
Calamares 5,25 
Bittergarnituur klein  (10 st.) 6,00
Bittergarnituur groot (15 st.) 8,00
Koud/warm bittergarnituur groot
(15 st. met kaas, worst en olijven) 10,00

Voedselallergie /
voedselintolerantie. 
Bent u gevoelig voor 1 of 
meerdere van de volgende 
allergenen, vraag dan om 
onze allergenenkaart.

Allergenen: gluten, ei, 
lupine, melk, mosterd, 
noten, pinda, schaaldieren, 
selderij, sesam, soja, sulfiet, 
vis, weekdieren.

Kruisbesmetting van aller-
genen is in onze keuken
nooit voor 100% uit te 
sluiten. 

naasten te informeren. Als een e-mail je niet 
bereikt is die, door wat vroeger PTT was, niet 
bij buren afgeleverd. En met een briefje in je 
bus. Dat waren nog eens tijden … van sociaal 
vertrouwen.

Misschien is er geen tijd te verliezen. Toch maar 
bellen dan? Voor hetzelfde geld is hij op vakan-
tie. Met zijn Christine. Daar reist hij al sinds de 
vroege jaren zeventig mee. ‘En het voelt nog 
altijd als frisse lucht,’ heeft ‘ie mij verteld. Dat 
moet dus wel een schatje zijn, die hij niet wilde 
begraven, maar eeuwig koesteren.

Wat hoop ik te ontdekken? Het mag duidelijk 
zijn dat ik op zoek ben naar een teken van le-
ven. Hij woont dan wel uit het oog, maar bivak-
keert constant in mijn hart. Toch maar bellen 
dan? Ik zoek zijn stem. Ik ben niet gek, of zo. Zo 
lang is het tot op heden nog niet stil geweest.

Dan een bericht van Pieter dat Ton Lebbink niet 
langer bij ons is. Weg vlees, weg bloed. Uit je 
lichaam en mijn gezicht weggetrokken. Bleek-
neusjes zijn we als het om harde waarheid 
gaat. Angst voor jouw sterven maakt ons ra-
deloos. Voetbalknieën voor altijd afgescheurd.

Vanochtend kreeg ik geen gedicht van Ton. Pieppiep, twee toontjes, twee nootjes, en daarna 
niets meer. De stroom van krap zeven jaar literaire vermakelijkheid, vanuit hoofdstedelijk en mon-

dain Amsterdam naar provinciaal en boers Vlaardingen, staakte haar poëtische postdienst 
met behulp van enen en nullen.

HEERLIJKE TAPAS GERECHTEN

VOOR DE LEKKERE TREK!

MOOIE WIJNEN PER GLAS / FLES

Rauwe ham  4,50 
Gezond 5,00
Warm vlees 5,50
Hete kip 5,50
Tonijnsalade                                 5,75
Geitenkaas met pesto
pijnboompitten en honing 6,50
Garnalensalade 7,00
Gerookte zalm 7,75

Het keukenteam van Eetcafe de Waal wenst u smakelijk eten!

       Jan Willem,      Mayel,           Luca,              Nawish,              Bob,                  Jim,                 Storm,                 Sarina,               Roy,            Kai Arne,          Maurice,           Merel,             Sam               en Sieb.

WIJNEN                HERKOMST DRUIF                LEKKER BIJ            GLAS/FLES
WIT
Kiwi Cuvée Fr. Loire Chardonnay Apéritief, witvis  3,60 / 17,50
Bereichbernkastel D.  Mosel Rivaner, Riesling Vis, zachte kaas              3,20
Pléyades Macabeo N-O Spanje Macabeo Wit vis, salade, worst         3,60 / 17,50
Vila Don Carlos                 Chili maipo Sauvignon Blanc Romige sauzen, vis, salades   3,60 / 17,50
Anterra Pinot Grigio  Italie Elzas Zalm, vismix, Zarzuela, uiensoep 3,60 / 17,50

ROOD
Diepe Gronde Zuid Afrika Pinotage & Cinsault Vleesgerechten, harde kazen   3,20 / 16,00
Pléyades N-O Spanje Shiraz Vleesgerechten Harde kazen    3,60 / 17,50
Villa Don Carlos Chili Cabernet Sauvignon Rood vlees, volle sauzen           3,60 / 17,50

ROSE
Kiwi Cuvée Frankrijk, Loire Cabernet Franc Terras, zomerse salade     3,60 / 17,50
Barefoot White Zinfandel Californië Diverse druiven Met munt & ijs op het terras 3,60 / 17,50 
MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco Frizzante Italië Prosecco Apéritief, lichte gerechten                22,50
La Gioiosa Prosecco    Piccolo flesje                                                                                              7,00
La Gioiosa Prosecco rosé    Italië Merlot, Cabernet Apéritief            20,00

DIVERSE BIEREN VAN DE TAP
De bieren van het vat zijn deze 
komende zomer afwisselend verkrijgbaar.

Leffe Blond 6,6 %  
heeft een zoetige en fruitige smaak. met een pittige 
afdronk van sinaasappel. Lekker bij Pompoen- 
aardappelstamppot, de sukade en kaasplank.

Noorderwiend de Texels Bierbrouwerij 7,5 % 
is een robuust winterbier gebrouwen met gedroogde 
citrusschillen en diverse soorten gerst, geoogst op Texel 
zelf, lekker bij onze diverse stamppotten.

HJ Grand Prestige 10% 
een volle rijpe smaak met een droppige achtergrond. 
Zoete en bittere tonen in dit bier zijn duidelijk te onder-
scheiden. Lekker bij onze sukade, de wildmix, kaasplank.

Vedett IPA 6% 
heeft een oranje gouden kleur. Citrus geur, vooral sinaas-
appel en een hint van perzik,  fruitig hop en een beetje 
dennennaalden. Lekker bij de Tapas  en de visgerechten                               

KWARTAALBIEREN
voor u uitgezocht op winterse dagen!

Oosthavenkade 39b, Vlaardingen, 
Telefoon 010 -280 38 33.

- Juridische ondersteuning midden- en kleinbedrijf.
- Werkterreinen: arbeidsrecht, huurrecht, contractrecht, incasso enz.
- Samenwerking met advocaten tegen een 30-50 % lager tarief .
- Ruime expertise MKB. 
Meer weten? Bezoek onze website: www.juridisch-support.nl
                                                                                                                                                                        

Juridische diensten 
voor MKB ondernemers

    van Riebeeckstraat 46 Vlaardingen. 
    Telefoon 010-434 90 90 
    www.reisburokijne.nl 
    Facebook.com/reisburokijne

Al meer dan 

 45 jaar 
  persoonlijke 
      Service!

LIKE ONS OP 
FACEBOOK!
 
En blijf op de hoogte van 
de laatste aanbiedingen.

BIEREN OP FLES
Weijsbeer Bock 6 % 

Prachtige smaakcombinatie van frisheid, 
met een Bock toets in de afdronk. 

Lekker bij carpaccio en de diamanthaas

Leffe Tripel 8,4 % 
subtiel, licht en fris, heeft een licht zoete en bittere 

smaak met een noot van citroen in de afdronk. 
Lekker bij onze kaasplank, Zarzuela of de Curry.

Karmeliet Tripel 8,4% 
Een fris, fruitig en kruidig karakter waarin je banaan, 

sinaasappel en vanille kunt ontdekken. Lekker bij onze 
kabeljauw en vegetarische gerechten

  Tijdelijk verkrijgbaar: Leffe Winterbier 6,6% 
Een donker bier met fijne balans tussen zoet en bitter. 

De afdronk van dit bier is fruitig droog.
Lekker bij de sukade en de Wildmix

Vulcaan Champagne Bier Hoogtij 4,8 %  
Speciaal voor de decembermaand heeft de Vlaardingse 

Bierbrouwerij een feestelijk champagnebier gebrouwen. 
Sprankelend fris en met een verrassende bubbel.

Korte Hoogstraat 8a, 3131 BK Vlaardingen
Telefoon 010-460 89 00

www.fundament-advies.nl

Fundament
maakt dromen waar!

Kreekweg 20
3133 AZ Vlaardingen

010-452 03 05
info@interbouwservice.nl

interbouwservice.nl
Facebook-InterBouwService

Verbouwing of reparatie?
InterBouwService Gespecialiseerd in

elektrotechniek sinds 1995.

010-434 75 57
www.elektro-emdee.nl

Goed voor en prettig met u!

Telefoon : 010 234 03 19
Mobiel : 06 23852975
Email : info@nicogroen.nl
website : www.nicogroen.nl

Voor snel en 
vakkundig schilderwerk:

Nico Groen Schildersbedrijf.
Vraag een gratis offerte!



Toen mijn beste vriend en ik aan het einde van de 
jaren zestig in Cannes verbleven, had ik niet kunnen 
voorzien hoe zeer onze intense verbroedering destijds 
in de gewapende vrede van nu zou overgaan. De oor-
zaak was, zoals wel vaker het geval, een vrouw. 
 
In dit geval een zeer bijzondere. Zij leek wel de arche-
typische door God geschapen vrouw; blond en rank, 
met een glimlach en oogopslag om oorlogen om te 
ontketenen. Naast “actrice” en model was zij ook een 
niet onverdienstelijk zuchtmeisje. 

We ontmoetten haar tijdens een feestje, hangend over 
de concertvleugel, op een aangelegd luxe jacht, maar 
op háár schip was uiteindelijk slechts ruimte voor één 
kapitein. Dat deze rol toen niet voor mijn destijds 
beste vriend bleek weggelegd, was een harde wer-
kelijkheid die hem tot de dag van vandaag is blijven 
dwars zitten. 
 

In een vitrine bij Madame Tussauds
liggen neuzen van Fortuijn kado
uit een tijd van voor linkse kogels. 

Kijk mijn klik-engagement en mij
alleen voor flauwe bochten in de rij.
Het wordt weer tijd om te leren blaffen.

Italië en dat de Spanjaarden uit Jerez 
de la Frontera hun onrijpe oogst vol van 
smaak konden maken, dankzij de mooie 
rijpe oogst die zij ‘leenden’ van hun col-
lega’s uit Marokko.

Inmiddels bereiken ons de eerste be-
richten van gebieden waar al tijden 
zwaar weer heerst: Bordeaux: In mid-
den september (oogsttijd) zijn tonnen 
druiven gestolen uit de wijngaarden in 
dit wijngebied. Uit de wijngaarden in 

‘Pomerol’ is 700kg gestolen. Uit de wijngaarden van 
‘Genissac’  -regio St. Emilion- is zelfs 6.000 kg druiven 
gestolen! De verleiding om jezelf te behelpen met de 
opbrengst van de wijngaard van je buurman is erg groot 
na 5 jaren rampspoed. En sommige kunnen de jalousie 
niet weerstaan. In ‘Montage‘ zijn midden in de nacht 
zelfs 500 wijnstokken uit de grond gerukt: vandalisme 
met vakkennis. Dit moet het werk zijn van ervaren wijn-
boeren,  anders is een dergelijke kunstje gewoonweg 
niet  te realiseren.

Volgens de statistieken zal het voor de klassieke wijn-
landen de slechtste oogst sinds 1945 zijn. - Maar in dat 
jaar waren hele andere redenen van kracht waardoor in 
het voorjaar de jonge scheuten van de plant af werden 
gebombardeerd… - Dit biedt kansen voor de onbeken-
dere gebieden in Oost-Europa, waar de oogst hartstikke 
prima was. De markt zal op zoek gaan, en weer nieuwe 
wijnen herontdekken: de Welsch Riesling uit Hongarije 
en de Feteascâ Regalâ uit Roemenië. De Pinela druif uit 
de mooie wijnregio Primorje in Slovenië. We gaan weer 
nieuwe smaken ontdekken!

Twee hele traditionele Franse gebieden zijn bijzonder 
gelukkig te prijzen: De Champagne-streek en de Beaujo-
lais hebben een fantástisch grote én kwalitatieve super 
oogst. Hoog tijd dat we deze twee gebieden ook maar 
weer eens gaan her-ontdekken!

NIEUWS, WETENSWAARDIGHEDEN, AGENDA, DRINKEN, GENIETEN, PRATEN, FLIRTEN EN LEKKER ETEN BIJ CAFÉ DE WAAL

Café de Waal krantCafé de Waal krant
16e jaargang - 3e kwartaal 2017, december t/m februari 2018. Verschijnt 4 x per jaar - Oplage 3000 ex.

Hypotheekadviseur Focco van der Waal, het 
gezeur met brekende potloodpunten (die hij 
almaar sleep voor dochter Pam) zat, aasde op 
nieuwe exemplaren. Die komen er nu spoedig 
aan. Met Maas en Waal Hypotheken op de zij-
kant. In het zicht en in de hand.

Zaken en plezier gaan hand-in-hand bij hem. Als-
of het voetbal is van Zuid. Vooral de lol van een 
blij gezicht doet hem goed. Dat kan een bijdrage 
zijn vanwege de nood van een ver land waar het 
leven niet vanzelf gaat of de ondersteuning van 
een leuk project binnen stadsgrenzen. Zoals vo-
rig jaar, toen Focco van der Waal Silver Pockets 
Full voor een huiskamerconcert naar binnen 
trok. ‘Ik ben meer de man van stille actie,’ zegt 
hij. Haast verontschuldigend als de Waalkrant 
hem ernaar vraagt. ‘Al kun je van muziek niet 
direct zeggen dat het geluidloos is.’

‘Als ik toch reclame maak voor mijn professie 
als hypotheekadviseur, kies ik voor het andere. 
Verwacht van mij geen schreeuwende folder 
waarop (volgens de tekst) alles gratis is. Iedereen 
weet: koop een woning en je maakt kosten. Be-
langrijker is dat je al in het voortraject lol hebt in 
de spanning van wat een nieuw jasje wordt. Al 
is het van gemetseld steen en ander materiaal.’

Uit zijn zichtmap tovert hij een flyer in zwart 
en wit, met steunkleur een blauw dat haast op 
je ogen springt. De foto sereen een detail van 
een koffiezetapparaat dat een kopje vult. Op 
het kopje Maas en Waal Hypotheken. Bovenaan 
de tekst: Hypotheekgesprekken zijn aangena-
mer met goede koffie. Op de achterzijde warm 
aandoende foto’s en een blik op zijn huis annex 
kantoor.

POTLODEN!
En de lol van 
het schenken.

Ger van Veen mijmeringen

Volg het nieuws 
van Cafe de Waal op
www.facebook.com/CafedeWaal
www.facebook.com/eetcafe.dewaal

Gezocht: 
Dieven met 
vakkennis.  

Het is nu al vier jaar helemaal mis met de 
oogst in de klassieke wijnlanden. En ja, de 
oogst van 2017 sluit zich daarbij aan. Het is 
misère alom! Frankrijk is nu officieel de titel 
kwijt van grootste wijnproducent ter wereld en is gezakt 
tot de derde plaats. Italië staat op de eerste plaats met 
46 miljoen hectoliter en Spanje op de tweede plaats met 
een productie van 38 miljoen hectoliter. 

Men zegt dat klimaatverandering nu  toch écht merk-
baar is in de wijnbouw. In het voorjaar hagelt het veel 
en hevig waardoor de jonge scheuten afbreken. Het 
vriest niet heftig maar wel tot laat, waardoor zelfs de 
bloesem in de maanden april en mei kapot gaat. De 
bloesem moet de tros vormen. Dus zonder bloesem 
geen druiven aan de betreffende wijnrank…

De wijnjournalisten proberen de markt nog enigszins te 
redden door, tegen beter weten in, te vermelden dat het 
volume dan weliswaar slechter is maar dat de kwaliteit 
daarentegen zeer goed uitpakt dit jaar… net als vorig 
jaar, en het jaar daar voor, en het jaar daar voor… Nee, 
sorry: vrieskou, hagel, droge lente, natte nazomer, wei-
nig zonuren en een kletsnatte bodem, zijn omstandig-
heden waar een wijnrank niet gelukkig van wordt, en 
dat proef je!

En als de nood het hoogst is, is de redding nabij… 
althans. De redding in de vorm van de wijngaard van 
de buurman! Druivendiefstal is zo oud als de branche. 
Vanuit geschiedschrijving weten we dat de Franse ko-
ning Lodewijk de 15e Nebbiolo druiven stal uit Noord 

Evert-Jan Bijl 
Register Vinoloog / Wijnboer
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Blaauw is een toestand

Olaf Blaauw

Thuisland

“You are going to 
   make me sing!”
Of ik een verhalenverteller ken. Het is 
donderdag 18 december 2014. Jacque-
line, actief bij Aanloophuis De Groene 
Luiken, hoort mij bij Omroep Vlaardingen 
vertellen over mijn liefde voor verhalen. Om-
dat de uitgenodigde muzikant en verteller om geldige 
redenen is verhinderd, zoekt zij een vervanger voor 
Tweede Kerstdag. De tijd is te krap om iemand te vra-
gen en ik zeg: “Ik wil het zelf wel doen.” 

Destijds vond ik mijn aanbod even logisch als bizar. 
Een verhaal vertellen voor een groep mensen is voor 
mij geen dagelijkse kost.  Die middag ervaar ik hoe iets 
doen wat je nooit eerder deed, altijd iets oplevert. De 
man in de wolken, was de basis voor het verhaal dat 
ik vertelde, een liedtekst uit 1991 van Harrie Jekkers en 

Koos Meinderts. Een sprookje over geluk. Koos Mein-
derts won dit najaar de Gouden Griffel voor zijn boek 
Naar het noorden en Harrie Jekkers keert na dertig jaar 
nog een keer terug naar zijn muzikale roots. Vorige 
maand plaatste een collega een facebookbericht over 
de voorstelling: ‘Wat is jóuw  favoriete nummer van 
Het Klein Orkest?’ En ik denk aan de tientallen cd’s met 
mijn favoriete Jekkers’ nummers die ik te pas en te on-
pas cadeau heb gegeven aan vrienden en vriendinnen.  

Van verhalen naar liedjes. Van vertellen naar zingen. 
Ik zing met mijn dochter. Natuurlijk. Ik zing zoals ik 
vertel, maak ter plekke geheel eigen versies. Maar zin-
gen in het openbaar? Nee. Uitgesloten. Totdat ik vorige 

maand in De Windwijzer luidkeels meezing bij 
Zingen in NL. Het is voor een interview dat 

ik heb met initiatiefnemer Lydia Roosen-
daal: “Een vreemde taal leer je sneller 
door liedjes te zingen.” Voor de foto 
maak ik kennis met Fatiha, Ismail en 
Fatima. “Ik kan helemaal niet zingen,” 
zegt Ismail na afloop, “maar je hebt 

me enthousiast gemaakt.” In Irak was 
hij journalist, vertelt hij. Bijna wekelijks 

zoekt hij in De Windwijzer naar nieuwe 
boeken. “Lezen is mijn voeding, boeken zijn als 

mijn ouders, ze voeden mij op.” De liefde die ik proef 
in zijn woorden, raakt me. Hij vraagt me of hij mij af en 
toe wat verhalen mag sturen. Zijn open en levenslus-
tige houding werkt aanstekelijk. “Ja natuurlijk,” zeg ik 
en ik meen het. Dezelfde avond ontvang ik een e-mail 
die hij begint met: “You are going to make me sing!”; 
het ontroert me.

Luistertip: De man in de wolken van Harrie Jekkers .

              Schrijfwerk Marleen Bos

Column
Marleen Bos

Neem deze krant gerust mee!
Wil je de Waalkrant digitaal ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar: marjon@cafedewaal.nl

Productie en creatie: 
theProfs / Vlaardingen / info@theprofsite.nl

Alles is nep
Ooit, in een ver verleden, was ik eindredacteur van de 
plaatselijke krant Groot Vlaardingen. Door ijdele bazen, 
de crisis en afspiegelingsbeleid (last in, first out, maar 
dan in een leeftijdscategorie)  ben ik uiteindelijk mijn 
droombaan kwijtgeraakt. Toch mooi dat je mag bepalen 
wat het nieuws ‘deze week’ is. Alles is in deze moderne 
dagen internet. Mijn krant is nu een vrolijk aanhang-
sel van het Algemeen Dagblad. Gratis nieuws op papier 
is streng verboden voor de krant die eens floreerde. 
Plaatselijk nieuws op papier is voorbehouden aan de 
kolommen van de Waterweg-editie van het AD. Verder is 
er helemaal niets meer, op papier dan niet. Wel op inter-
net. De jongens van Vlaardingen 24 en De Vlaardinger 
doen uitermate hun best om hun nieuws aan de man 
te brengen. Alles doen ze goed of proberen ze goed 
te doen... het is alleen geen papier. Papier is zo mooi. 
Stinkt naar inkt als ze die pakken bij het redactielokaal 
afleveren. Zwarte handen als je de eerste oppakt en 
doorbladert. Daarna vlug de Maaspost scoren. De con-
current. Kijken hoe die openen. Een geduchte concur-
rent overigens. Het mooie was ook dat wij werkten met 
een Vlaardingse en Maassluise fotograaf  En allemaal 
gratis, hè, die huis-aan huis- kranten. 

Alles is nep. Op internet tenminste heel veel. Ik las op 
Facebook dat chemotherapie onzin is. Het stond er heus 
en de bron leek oké. Voor mensen met kanker verschrik-
kelijk. Die worden op het verkeerde been gezet. Denken 
dat ze met het innemen van veel groenten en fruit ge-

Kerstavond

Kuuk en
Nelis

Zondag 31 december 15.30 uur. 

Oudjaarsdag

Big Bucks & 
Easy Money

Zondag 24 december 22.00 uur. 

Ik zit lekker op mijn elektrisch verstelbare senioren stoel 
met de knoppen te spelen. Op en neer. Omhoog, omlaag, 
massagestand op 3. Verwarming voluit. Ik heb toch geen 
reet te doen. De bel gaat. Ik kijk in mijn spionnetje en ik 
zie een magere man met een donker gewaad voor mijn 
deur staan. Ik verwacht niemand dus ik doe maar niet 
open. Doe ik nooit. Ik kijk nogmaals in de spiegel en hij 
vertrekt. Hij kijkt even mijn richting op en hij lijkt min-
zaam te knikken. Alsof hij wil zeggen: ‘tot de volgende 
keer ouwe’.

‘Eikel’, denk ik bij mijzelf en strompel met mijn rollator 
richting de koelkast. Ik heb trek in bier. Het is pas kwart 
over tien ‘s ochtends, maar wat kan mij het boeien? Er 
kijkt toch niemand naar mij om. Onderweg richting mijn 
koele liefde struikel ik over een doos vol met langspeel-
platen met symfonische rockmuziek. Een erfenis van een 
oude vriend. Daar lig ik dan. Languit tussen het vinyl van 
Yes, Jethro Tull en Rush. Volgens mij heb ik iets gebroken. 
Ik kan moeilijk omhoog komen. 

nezen. Onzin. Daar moeten die eerlijke internetmeisjes,- 
en jongens tegen opboksen. Vooralsnog opteer ik voor 
een krant. Lekker uitspreiden op de grond. Koppie thee 
erbij en lezen maar.  Graag ook een concurrent voor een 
mes vol scherpte.

Ik wil best weer een krant maken. Gratis en met heel 
veel nieuws. Kies ik een fotograaf uit, omdat die veel 
beter kan fotograferen dan ik en al die andere ama-
teurs. Kan ik gewoon artikelen uitknippen met een 
schaar. Ga ik weer nieuws maken. En columns. Schrijf ik 
over het museum dat tonnen kost maar op sterven na 
dood is. Bemind door enkele minnaars, verguisd door de 
stilte die blijft rondzingen in de gangen van een wreed 
visserijverleden. Een oord dat de dood van visserman-
nen tot een Godenzang maakt. Een hel van de gewone 
man, slaaf van godvergeten reders. 
Een museum die de lol van Bassie 
en Adriaan te goedkoop vindt en 
heult met slechts honderd intellec-
tuelen die het museum kussen.

Geef mij papier, een fotograaf, 
een DTP’er en een zakenman die 
vertrouwen heeft. Een uitgever die 
ons weer gratis nieuws schenkt. Uit de 
brievenbus. Zodat de Vlaardingers 
als vanouds weer op de hoogte 
zijn van alle noviteiten. 
Ik wacht af!

Solo Sailing” to Vlaardingen by Tim O’Connor
The ocean looks incredible, so alive and friendly, the waves always waving at me.Then suddenly the wind stops 
and a fog rolls in, it gets thick quick.  Hard to see the bow now. Sails still up, we are just crawling along, sailing 
in a big cloud. I can heara ship blowing its fog horn, way in the distance. Then it hit!!!

First, the fog lifts like a curtain, to expose a dark black sky.  It looks so scary, evil.The wind speed doubles, in a 
instant. A storm is coming. We were moving along nicely for five minutes, then all hell breaks loose. With my 
safety harness on, I clipmy way up to the sails. I drop the main sail first, fast as I can, I fold and tie it to the boom. 
Theanna is bouncing all over the place, wind speed increasing. 
Waves get bigger and bigger. Up and down we go. I get to the jib. 

Take it off, stuff it down the hatch. I make my way back to the 
cockpit. Go below, get out the storm boards. I put them on the 
main cabin windows, just before the howling wind blows 
themout of my hands.     
 
I go below, say my prayers, hanging on for dear life. 
The Big Storm rages on!
 
Excerpt from Tim O’Connor’s book: “Part One Frantic Romantic”.
More? Check his website at:  www.hitchhikingpoet.com

Kaasplankje 
Heerlijk kaasbordje, gecombineerd 
met een glas Leffe Blond 
om het diner met goed 
gezelschap af 
te sluiten.

Zie ook ons special
menubord met 
onze dagmenu’s 
en specialiteiten!

De Waal GADGET
Blijf bij de tijd
Flipklokken, temperatuur,  
uitslapen, tijd, wakker 
worden, datum, wintertijd,
dat zijn de zuinige LED 
klokken voor deze winter.           
                
               

 

Hoogstraat 72 (Afrol).Facebook/urbindsign

nieuwjaarsreceptie

Slipper Heroes
Maandag 1 januari vanaf 17.00 uur.

Zaterdag 27 januari 22.30 uur.

Ginfish

Met een prettige mix van herkenbare covers van 
sixties tot nu zorgen zij voor de juiste sfeer.

De Slipper Heroes brengen covers alsof het hun 
eigen nummers zijn. Vol overgave en bewondering 

presenteren zij hun artiesten aan jullie. 

Het enorme repertoire van Anton Arema, 
het virtuoze gitaarspel van Ben Blue en getrainde 

samenzang zijn de ingrediënten van hun optredens. 

De broers laten je kennis maken met overbekende 
families met artiesten en hun muziek.

Muziek bij Cafe de Waal!Muziek bij Cafe de Waal!

‘Had ik nu maar de draadloze noodknop om mijn nek 
gehangen’, zeg ik hardop. Niemand reageert. En nu? Ik 
kan wel roepen, maar de radio staat nogal hard.  Volgens 
mij hoor ik een ouwetje van BLØF. Iets met ‘zee’ en ‘slag-
room’. Langzaam kruip ik weg over de met langspeelpla-
ten bezaaide grond. ‘Sterven tussen prog rock, dat nooit!’
Centimeter voor centimeter kruip ik naar de voordeur. 
Mijn incontinentieluier zakt langzaam af. Wat een treur-
nis. Tien jaar met pensioen en dan lig ik hier een beetje 
als een vis in mijn eigen urine te spartelen. Mijn boei-
ende leven flitst aan mij voorbij. Getrouwd met de mooi-
ste vrouw. Gescheiden van de irritanste. Twee kinderen. 
Beide jongens. Hertrouwd met een heks. Die vloog na een 
jaar weer weg. Drie keer op Mallorca geweest, één keer 
in Parijs. Vijftig jaar gewerkt, veel schulden en heel veel 
kratten bier. Mijn zoons zien mij, tezamen met het andere 
geslacht, al jaren niet meer staan. ‘Misschien had ik al 
eerder afscheid van dit leven moeten nemen. À la Kurt 
Cobain’.

Ik ben eindelijk bij mijn bestemming. Met mijn ellebogen 
richt ik mij op, draai mij om, en ga met mijn rug tegen 
de deur aanzitten. Godver, wat heb ik trek in bier. Ik ben 
moe. Mijn ogen vallen dicht. Ik schrik wakker van de bel. 
Met mijn hand kan ik net bij de intercom. ‘Wie is daar?’, 
roep ik enigszins verzwakt. ‘Met Hein’.
Ik open de deur.
                                                                   Jan den Boer.

Het sfeertje zit er altijd in bij Café de Waal dankzij optredens van diverse artiesten.
Voor elke muzieksmaak is er een passend optreden. Kom, kijk, proef en geniet!

Harrie en Marleen, 
Theater De Teerstoof, Schiedam 1989 

Jarenlang golfden zijn gedachten tussen Maas en Café de Waal, met veel koffie en 
soms een bier of wijn. Hij houdt niet van gebaande advertentiepaden.

Zijn gedachten gaan uit naar een leuke gimmick of gewoon een goed doel. 
Noem het schenken, maar dan zonder pot met tuit of klokkende flessenhals. 

Cees Eykelenboom is gefascineerd door de beperking van het materiaal dat
vanuit de eenvoud de uitdaging voor de expressie vormt. Het weergeven van 
de diversiteit van stoffen en structuren met hetzelfde tekenmateriaal vormt het
uitgangspunt voor zijn werk. Door de huid, de textuur van verschillende spullen
enmaterialen weer tegeven in zwart wit benadrukt Eykelenboom tevens het 
nostalgische aspect van verloren dingen uit de tijd, de persoonlijke 
waarde en de indrukken die dat met zich mee brengen. 
Een dagboek van optekeningen uit de tijd.

Ook exposeren met uw Werk? Mail naar marjon@cafe de waal.nl

Kaasplankje OntbijtjeOntbijtje     Ontbijt-je al bij ons?  
    Nu kan dat!
Heerlijk ontbijten, van 10.00 tot 12.00 uur.

(Maandag vanaf 11.00 uur).

Zoekt u al kado’s voor de komende feestdagen? 
Het prozadebuut van de voormalige stadsdichter 
van Vlaardingen en huispoëet van uw Waalkrant 
Benne van der Velde is uit! 

Erik werkt in een coffeeshop in Vlaardingen, is recent 
afgekickt van de softdrugs en zo sentimenteel als alleen 
een ex-junkie kan zijn. Met ‘Afghaan’ schetst Benne 
van der Velde een beeld van het koffieshopbeleid in 

het  eerste decennium van de 21e eeuw en het portret 
van een intelligente, charmante boef die geen genade 
heeft en er ook niet om vraagt, die schrijft, twijfelt, zijn 
leven probeert te beteren, zijn lijf stuk sport, vecht en 
huilt. Een bijzondere maar bovenal menselijke maat, 
kortom, in een scène die nog steeds bol staat van de 
stereotiepen en vooroordelen. Recht in je gezicht, hila-
risch, hardcore, kwetsbaar en virtuoos.

Auteur: Benne van der Velde
Titel: AFGHAAN
Uitgeverij: Brave New Books
ISBN 9789402169669.
Te koop in boekwinkel en Bol.com

Zaterdag 24 februari 22.30 uur. 

. Los Rancheros

In Cafe de Waal mag een Vlaardingse band niet 
ontbreken! Goed voor een onvervalst staaltje cow-

boy/ disco-rock en vooral veel lol en vrolijkheid! 

Ik kon het ook niet helpen, het was de tijd van de grote 
vernieuwingen in de kunst en muziek. Mijn uitgebrei-
de platencollectie van de nieuwe meesters van de rock 
leverde, naast avonden intens samen met haar deze 
vernieuwing verkennen, diepe gesprekken, lege fles-
sen en de onvermijdelijke onderlinge klik op, die ware 
zielsverwanten treft. 
 
Ons geluk bleek echter van korte duur; een kettingro-
kende Parijse dronkaard met muzikale grootheidswaan, 
een zekere Lucien, maakte uiteindelijk korte metten 
met de idylle. Mijn beste vriend was hem daarvoor fei-
telijk alleen maar dankbaar en heeft hem dan ook de 
rest van diens bandeloze leven onderhouden door zijn 
armzalige muzikale misbaksels te blijven kopen. 
 
Vinyl is blijkbaar, net als papier, geduldig. 
 
In een poging tot verzoening heb ik uiteindelijk mijn 
gehele collectie van destijds aan mijn vriend cadeau 
gedaan. Er kleefden naast sigaretten as, ingedroogde 
pastis- en wijnresten en andere, beter niet te benoe-
men zaken, bijna tastbare herinneringen aan iedere 
groef. Elke kras stond voor een blik, een glas, een 
kus, een lach… Ik wilde dat delen, hoe pijnlijk wel-
licht ook, want echte vrienden delen alles, toch? Alles, 
blijkbaar, behalve hun muzikale voorkeur. 
 
Hoe anders had het kunnen lopen…

Expo

De kunstmuur in Café de Waal. De kunstmuur in Café de Waal. 

maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Hypotheek-
gesprekken

zijn 
aangenamer

met 
goede koffie

‘Ik kwam in 2013 op dit idee. Ik las toen een 
stukje dat Het Raadsel van de “Uitgestelde” Kof-
fie heette. Het ging over fooi en dat die wordt 
opgespaard voor mensen die geen geld hebben 
voor een bakje troost. Dat was het halve idee. 
Koffie als onderwerp. De woning als bijvoeglijk 
naamwoord. Het idee sudderde tot ik pas een 
flyer zag van een Franse braderie met mooie 
fotografie. Die twee items heb ik gekoppeld tot 
wat je nu voor je ziet.’

Focco wil zoiets voorstellen voor Café de Waal. 
Dat een percentage van de fooienpot ten goede 
komt aan de “Uitgestelde” koffie voor wie geen 
koffie en al helemaal geen woning kopen kan. 
En dan roeren met een potlood waarop staat: 
Maas en Waal Hypotheken. Dat zou zijn dag 
voor een paar maanden helemaal goed maken.

Ook een
bakje koffie 
met twee 
klontjes 
woning en 
een wolkje 
hypotheek?

Binnensingel 55, 3134 NB Vlaardingen
Telefoon: 010-434 30 98
Mobiel: 06-20 971 502
E-mail: info@maasenwaalhypotheken.nl
Website: www.maasenwaalhypotheken.nl

Oosthavenkade 39, 3134 NW Vlaardingen. Telefoon 010-445 37 77
info@maesnotaris.nl - www.maesnotaris.nl

Mr.  
Ed Bijster

Maes notaris: juridisch goed geregeld
Wie (�nanciële) verplichtingen aangaat, is gebaat bij een 
goed advies en juridisch verantwoorde vastlegging.

Maes verzorgt:
-  de leveringsakte voor uw huis en alle hypotheken
-  samenlevingscontracten en 
 huwelijksvoorwaarden
-  oprichtingen van vennootschappen 
 en aandeeloverdrachten
-  verklaringen van erfrecht
-  testamenten
-  stichtingen en
  verenigingen.

Jan Van Galenstraat 26, Schiedam (Industriegebied de Vijfsluizen)
Telefoon 010-223 41 51. Mobiel 06 18-88 00 50. www.1st2dive.nl

Altijd
  al willen
duiken?
Meld je aan voor een introductieduik!


