Alle dagen drinken
en sterven van de dorst
Door: Peter Joore

Een grijze heer in een grijze waistcoat en
idem stropdas, een onbekende klant, had
dorst. Dat was geen mirakel met de thermometer op 30 ˚ Celsius. Zijn ex-vrouw had
zijn innamequotum eens, toen ze nog net
even samen leefden, vergeleken met dat van
een superspons. Hierna had Dorothée, want
zo heette ze, haar uitpuilende koffer opgepakt en was verdwenen als een erectie op
een steenkoude dag. Zijn dranklust was het
zwakke punt van hun relatie.
De man dacht nog even na over zijn vrouw. Hun
verhouding was gestruikeld op zijn onlesbare
dorst. Zijn lippen zaten vastgelijmd aan de rand
van om het even welk glas. Dorothée was het
tot slot zat geworden voor iedere kus het glas
te moeten verwijderen.

dat zijn auto, inclusief hijzelf, schadevrij van A
naar B reed. Desnoods een Tesla, de zelfrijdende, maar te dure, elektrokar.
Tien Jupiler en drie minuut veertien verder wist
hij het. Een chauffeuse! Een lang lekker wijf met
zalig roze rijbewijs! Dat was het! Maar welk wijf
wil om de haverklap stoppen langs des Heeren
wegen om een pissend man te laten spuien?
Met Johnny Depp, geen probleem. Niet met meneer Van Dale natuurlijk. Zo naïef was hij niet te
denken dat zijn pissende geslacht meer bekijks
trok dan dat van die Edward Scissorhands.

‘Ach,’ zei de man, ‘we vormden van meet af aan
geen stel. Ze wilde almaar seks en liefde en ik
houd van drank en als we bij hoge uitzondering
kroelend tussen de lakens belandden, begon ze
steevast over dat mijn liefde voor het glas die
voor haar almaar overtrof.
Maar ja, Dorothée is passé. Heden vormt dorst
het epicentrum van mijn lust. Het is dat u een
café heeft, anders was ik elders gegaan. Zojuist
zag ik een ober met mooie, ronde vormen een
glas Jupiler schenken. Zulks wil ik ook.’

Van Dale dacht nog even na, dronk tussendoor
tien Jupiler, en ja, hij moest maar weer eens
opkrassen, op eigen gelegenheid. Hij vulde het
toilet met tweedehands bier, rekende keurig af
en gaf een vette tip. Enigszins wankel verliet hij
het café. Aan de rand van de drukke straat bleef
hij staan en zong een liedje dat het niet gek zou
hebben gedaan op een Eurovisie- of enig ander
songfestival. Hij pakte een opschrijfboekje, een
zwarte BIC en begon de woorden te noteren
die juist zijn mond hadden verlaten. Misschien,
volgend jaar, of iets eerder, zou dat liedje geld
verdienen en kwam de Tesla misschien in beeld.

De man staarde voor zich uit. Iemand las een
krant. Niet enkel een journalistieke vorm van
ontbossing, waar hij pertinent op tegen was,
wist hij dat drinken lezen niet verdroeg.
Hij zat aan de buitenbar. Zo op het oog zag
hij er sympathiek en innemend uit. Met Jupiler werd enkel de innemendheid versterkt. Hij
dronk met open keelgat en voor de struise met
het dienblad zich had omgedraaid, diende zich
een nieuw verzoekje aan.

Ineens schoot hij de straat over. Verloor hij het
evenwicht? Een langsrazende vrachtwagen kon
hem niet ontwijken. Een klap en vanaf het terras klonk een harde gil. De man, meneer Van
Dale, wachtte niet langer een toekomst.
Noch voorzien van een zelfsturende Tesla, laat
staan met een zalig sturend wijf.

Nu ja, een pilsje fietst er altijd in. Daarvoor is
geen hoogzomertemperatuur nodig. Ook geen
vrouw, concubine, vriendin. Allemaal overbodig. De man moest enkel iets weten te vinden

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 allergenen is in onze keuken
nooit voor 100% uit te sluiten.

Bierkaart zomer 2018
Dze zomer hebben wij naast ons vaste assortiment
de volgende bieren voor u uitgekozen

Vedett Session IPA 2.7%
Goudkleurig troebel bier, krachtige
frisse aroma’s van citrus en dennenhars.
Lekker o.a. bij de visgerechten en salades.
Franiskaner Weissen 0% 0.5l.
Zachte smaak met lichte tonen van karamel en
citrus met een botertje. Lekker bij o.a. de roti kip.
Liefmans Yellow, 3,8%
Een fris tropisch karakter met ingrediënten van limoen,
vlierbloesem, basilicum, ananas en appel.
Lekker o.a. bij de roti kip en de vegetarische gerechten.
‘t IJ Galaxy Summer IPA 6,4%
Soepel en aangename bite, een volle vleug citrus en
een smaakvolle prikkeling. Lekker bij oa de tapas.
Hertog Jan Enkel 4,5% Blond
fris en licht hoppig. Lekker bij o.a.
de visgerechten en de kalfsoester.

DINERKAART

SOEPEN

Tomatensoep (vegetarisch)					
Thaise kippensoep					
Mediterraanse groentensoep				
Soep van de dag				

4,75
5,50
5,50
dagprijs

SALADES (Salades als maaltijdsalade 2,50 extra)
Salade van spinazie met cannellinibonen,
feta, granaatappel en parelcouscous 			
Salade met lauwwarme geitenkaas,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met lauwwarme geitenkaas en spekjes,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel
Salade Surf en Turf 					

8,50
8,50
9,00
9,00
10,00

PISTOLET (WIT of BRUIN) glutenvrij 0,50 extra

Jonge kaas
Eiersalade
Oude kaas
Boerenham
Gebakken ei met spek
Paris
Rotterdams kroketje
Rosbief
Rauwe ham

3,50 		Gezond
3,50
Warm vlees
4,00
Hete kip
4,00		
Tonijnsalade
Geitenkaas met pesto,
4,00
pijnboompitten en honing
4,00
Garnalensalade
4,50 		
Gerookte zalm
4,50
4,50

DIVERSE BIEREN VAN DE TAP
Deze bieren zullen komend kwartaal
afwisselend op onze tap verschijnen
Vedett wit 4,7%
Licht troebel witbier: kruidig en
citrusachtig aroma, goed doordrinkbaar.
Lekker o.a. bij de sliptong en vegetarische gerechten.
´t IJ IJwit witbier 6,5%
Verfrissend witbier met koriander en citroen,
lest de dorst, goed doordrinkbaar.
Lekker bij o.a vissalade en kaasplank.
Joffer IPA 6,4%
Fruitig, sprankelend met een prachtige
gelaagdheid van hop, intens maar toegankelijk.
Lekker bij o.a. de Thaise viscurry.
Brugse Zot blond 6%
soepel en subtie, fruitig aroma.
Lekker bij o.a. de gegrilde makreel.

6,50
7,00
7,75

1,75
7,00
7,00
7,00
8,00
8,50
9,50

Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter

4,50
5,75
6,50
6,00
6,00
5,75

2 eieren 4,00
3 eieren
2 eieren 4,75
3 eieren
2 eieren 5,50
3 eieren
2 eieren 5,00
3 eieren
2 eieren 5,00
3 eieren
(kaas, rosbief en ham)

Patatje stoofvlees 					
Calamares met frites of brood en salade			
Focaccia Carpaccio met rucola en parmezaan 			
Kipsaté met frites of brood en salade 				
Hamburger de Waal speciaal met frites			
Rundersaté met frites of brood en salade 		
Kogelbiefstuk met frites of brood en salade 		
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

Pasta van de dag
Risotto van de dag
Dagschotel
(maandag t/m donderdag)
Vegetarische dagschotel (maandag t/m zondag)
Weekendschotel
(vrijdag t/m zondag)
Specialiteit

vanaf
vanaf

VOORGERECHTEN (Salades als maaltijdsalade 4,00 extra)
Stokbrood kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli
Extra bakje kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli

5,50
7,50
5,50
6,75
7,75
7,00
7,50
9,25
10,50
11,75
13,00
16,00

ham/kaas 					
kaas-tomaat 					
Hawaï					
kaas-suçuk 					
gebakken ei 					
rauwe ham met pesto, tomaat en kaas 			
Suçuk met pesto, olijven, tomaat en kaas 			

2,50
2,50
3,00
3,50
3,50
4,50
4,50

Tonijnsandwich					
Clubsandwich 					
Makreelsandwich
				
Zalmsandwich 					

6,50
7,00
7,00
7,75

8,50
10,00
10,00
10,00
11,50
dagprijs
3,50
1,00

Tomatensoep (vegetarisch)
Thaise kippensoep
Mediterraanse groentensoep
Soep van de dag				

4,75
5,50
5,50
dagprijs

Carpaccio de Waal
5,00
5,50
5,50
5,75

Boterham zoet (jam, hagelslag/vruchtenhagel of pindakaas)
2 kroketten
met brood 6,00
met frites
Gehaktbal
		
met brood 6,00
met frites
12-uurtje (kaas, kroket en rosbief) 				
12-uurtje Soep (kaas, kroket, rosbief en tomatensoepje)		
12-uurtje Weststrate (kaas, kroket, rosbief met ei en tomatensoepje)
12-uurtje Vis (toast met zalm, tonijnsalade, makreelsalade en vissoepje)
naturel
		
ham of kaas		
ham-kaas		
rosbief
		
spek		
3 in de pan 		

WISSELENDE GERECHTEN (zie ons krijtbord bij de bar)

8,50

Salade van spinazie met cannellinibonen,
feta, granaatappel en parelcouscous
Salade met lauwwarme geitenkaas,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met lauwwarme geitenkaas en spekjes,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel
Salade Surf en Turf 					

7,00

7,50
7,50
8,50

Cannelloni met spinazie, geitenkaas, ricotta en lichte tomatensaus
Groentenstoof met parelcouscous
Taco’s met bonen, groenten, geraspte kaas, crème fraiche en avocado

VISGERECHTEN

Gegrilde makreel met roergebakken groenten			
Sliptongen 		
2 stuks 16,50
Thaise viscurry met rijst					
Gamba´s in kruidenboter gebakken en afgeblust met Pernod

13,50
13,50
13,50

16,50
3 stuks 18,50
18,50
19,50

VLEESGERECHTEN

Kipsaté van de grill
Hamburger de Waal speciaal met frites
Rundersaté van de grill
Roti kip
Kogelbiefstuk met pepersaus
Spare-ribs
Mixed grill van spare-ribs, lamskotelet , kippendij en biefstuk
Magret de Canard met portsaus en gekarameliseerde witlof
Kalfsoester met gepofte knoflooksaus

10,50
11,75
13,00
13,50
17,25
19,00
19,50
19,50
19,50

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

5,75
6,75
7,25
7,75
7,75
7,75
8,00
11,00

SUPPLEMENTEN

Sauzen, groenten, rijst, pasta of gebakken aardappels
Stokbrood
Frites

NAGERECHTEN

Kinderijsje
Aardbeien met slagroom
Aardbeien met vanille-ijs en slagroom
Dame blanche
Warme appeltaart met kaneelijs en slagroom
Wisselende Koekela taart met vanille-ijs en slagroom
Wentelteefjes met vanille-ijs, aardbeien en slagroom
Kaasbordje (wisselende kaassoorten)

4,00
4,00
5,50
5,50
5,75
5,75
6,25
9,50

Leffe blond 6,6%
Zoete fruitige smaak met een pittige afdronk
van sinaasappel. Lekker bij o.a. de kalfsoester
en de Magred de Canard.

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

Mr.
Ed Bijster

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.

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

Mayel,

Luca,

Nawish,

Al meer dan

45 jaar

Tweedehands damesen kinderkleding,
accessoires en
cadeau artikelen

persoonlijke

Service!

Bob,

Jim,

Gespecialiseerd in
elektrotechniek sinds 1995.

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

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

Sarina,

Roy,

Kai Arne,

Maurice,

1st2life-Arbozaken voor BHV,
Rode en Oranje Kruis cursussen!
Rode en Oranje Kruis cursussen - NIBHV opleidingen
EFR (Emergency First Response) - DAN (Divers Alert Network Europe)
Gediplomeerde cursusleiders - Interne opleidingen bedrijven mogelijk
Theorie en praktijk examen - Officieel certificaten overhandiging.

www.annelou.net
Openingstijden: ma en di gesloten
woe t/m za: 09.30 - 17.00 uur

Storm,

Meer info? Bel Peter Jansen 061- 888 00 50.

1st2life arbozaken

Leukste winkel van Vlaardingen

010-434 75 57

Arbo veiligheid - cursussen, opleidingen & trainingen

Nieuwlandstraat 6, 3131 VS Vlaardingen
Tel. 06 13103860, info@annelou.net

www.elektro-emdee.nl

Goed voor en prettig met u!

Jan Van Galenstraat 26, Schiedam (Industriegebied de Vijfsluizen)
Telefoon 010-223 41 51. Mobiel 061 - 888 00 50. www.1st2life-arbozaken.nl

Merel,

Geitenkaaskroketjes
met mosterd-honingsaus
5,00
Knoflookchampignons
met sherry
5,00
Tomatensalade met tonijn en ei 5,00
Loempiaatjes gevuld met -mihoen,
groenten en ei
5,50
Marokkaanse kipspiesjes, met
ingelegde citroen en harissasaus 5,50

Sam,

en Sieb.

Hypotheekgesprekken
zijn
aangenamer
met
goede koffie
maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Crostini geitenkaas en spinazie 6,00
Bruschetta’s met prosciutto,
gorgonzola en parmezaan
6,00
Roergebakken garnalen
met knoflook en sherry
6,50
Gefrituurde sprotjes
6,50
Gamba-abrikoos spiesjes
7,50
Tapas “Van het Huis”
Dagprijs

VOOR DE LEKKERE TREK!
Worst
3,25
Olijven
3,25
Kaas
3,75
Nacho’s met pittige paprika-salsa 3,25
Nacho’s met gesmolten kaas
en pittige paprika-salsa
4,25
Frikandelletjes of kaassoufflés
of kipnuggets
3,75

Kippenpootjes
4,75
Rotterdamsche bitterballen
5,00
Calamares
5,50
Vlammetjes
5,75
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

MOOIE WIJNEN PER GLAS / FLES
WIJNEN
WIT
Kiwi Cuvée
Bereichbernkastel
Pléyades Macabeo
Vila Don Carlos
Anterra Pinot Grigio

HERKOMST DRUIF

LEKKER BIJ

Chardonnay
Rivaner, Riesling
Macabeo
Sauvignon Blanc
Elzas

ROOD
Diepe Gronde
Pléyades
Villa Don Carlos

Zuid Afrika
N-O Spanje
Chili

Merlot, Cabernet
Vleesgerechten, harde kazen
Shiraz
Vleesgerechten, harde kazen
Cabernet Sauvignon Rood vlees, volle sauzen

3,50 / 17,00
3,80 / 18,50
3,80 / 18,50

ROSE
Claude Val Rosé
Barefoot White Zinfandel

Frankrijk
Californië

Syrah, Grenache
Diverse druiven

3,80 / 18,50
3,80 / 18,50

MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco Frizzante Italië
Prosecco
La Gioiosa Prosecco
Piccolo flesje
La Gioiosa Prosecco rosé
Italië
Merlot, Cabernet

Apéritief, witvis
Vis, zachte kaas
Witvis, salade, worst
Romige sauzen, vis, salades
Zalm, vismix, Zarzuela, uiensoep

GLAS/FLES

Fr. Loire
D. Mosel
N-O Spanje
Chili maipo
Italie

Lekker bij gegrild vlees, salades
Met munt & ijs op het terras

Warm Appelgebak 3,75
Wisselend koekelataart 4,50
Proeverij van BonBons 2,00

Wij
selecteren
onze eigen
losse thee

3,80 / 18,50
3,20
3,80 / 18,50
3,80 / 18,50
3,80 / 18,50

Apéritief, lichte gerechten
Apéritief

Koffie
en thee
Koffie / Espresso

2,00
2,50
3,00

Het keukenteam van Eetcafe de Waal wenst u smakelijk eten!

Jan Willem,

HEERLIJKE TAPAS GERECHTEN

7,00

VEGETARISCHE GERECHTEN

DIVERSE LUNCHGERECHTEN

Omelet met champignons of ham of kaas (per ingrediënt € 1,00 extra)
Spaanse omelet met chorizo, groenten, olijven en aardappel
Roerei naturel met toast en boter				
Roerei met tomaatjes en bacon en toast en boter		
Roerei met gerookte zalm en toast en boter			

Voedselallergie / voedselintolerantie.

BIEREN OP FLES

LUNCHKAART

Espresso macchiato
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Décafé / Espresso
Décafé / Cappuccino
Dubbele Espresso
+ Soja melk
Irish-, Spaanse- of Italiaanse Coffee
French Coffe
Scheutje siroop:
Karamel/zeezout, oma’s appeltaart
of hazelnoot

24,00
7,50
20,00

2,10
2,20
2,30
2,30
2,50
2,50
2,70
3,90
0,60
6,50
7,50
0,20

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
Café de Waal selecteert de fijnste theesoorten Kistje Keizer		
Zwarte
van over de gehele wereld en stelt met de
Sinaasappelthee		
citroenthee
grootste zorg de eigen melanges samen.
			
Alle thee 2,10
Verse muntthee
2,50
Daarmee is een constante kwaliteit van ons
Thee met verse citroen
2,30
assortiment gegarandeerd.

		

Column

De telefoon gaat over. En nog een keer… het is zeker druk
in de winkel. In plaats van een live stemgeluid hoor ik de
voicemail. Ik spreek in wat ik had willen vertellen. Net als
ik de telefoon weer op tafel wil leggen wordt er gebeld.
Een collega van Marieke. En ik vertel wat ik net heb ingesproken: dat het er nog niet van is gekomen mijn bestelling op te halen, of eigenlijk, het lukte me eerder niet.
Waarom het niet lukte vertel ik niet.
“Het geeft niet hoor,” zegt de collega aan de andere kant
van de lijn. “We zien je wel verschijnen.”

Marleen Bos

Nu hoef ik alleen nog maar daadwerkelijk naar de winkel
te gaan. Te passen en te beslissen. Ik denk nog even verder
na of het wel verstandig is om een bh van 90 euro te kopen nu ik krap bij kas zit. “Ondergoed moet goed zitten,”
zei mijn moeder altijd. Uit de cd-speler klinkt Wende’s
stem: “Wees op de vierkante meter een vorst.”

Thuisland
Bij Escher thuis in het Keramiekmuseum
Princessehof, Leeuwarden.
Foto: tentoonstelling Escher

Dingen die
voorbijgaan
Net nu ik een beetje begin te snappen
hoe prettig en rustig het is het leven te
laten komen zoals het komt, géén paniek
gewoon doorademen, loslaten wat je niet
kunt veranderen… voel ik een pukkel op m’n
wang. Zo’n exemplaar dat je eerst voelt en een
dag later pas echt ziet – zonder bril.
Marieke belde. Tenminste, dat hoor ik bij het afluisteren
van de voicemail. “Je bestelling ligt al een paar weekjes
op je te wachten,” zegt ze en of ze het nog voor me apart
zal houden. Nu gelijk terugbellen, zeg ik tegen mezelf.
Want, zo zeggen alle ervaringsdeskundigen – van Miss
Cut The Crap tot Mister so Chicken: gewoon dóen, ook al
zie je er tegenop. Dan is het uit je hoofd.

Een week later ben ik met mijn dochter N
in Leeuwarden. Omdat de tentoonstelling Escher op reis is uitverkocht, gaan
we kijken naar de vaste tentoonstelling
Bij Escher thuis in het Keramiekmuseum
Princessehof, ook het geboortehuis van
Escher. We kijken naar een mooie documentaire waarin Escher aan het eind zegt
het gevoel te hebben dat niemand hem begreep: “Andere kunstenaars streven in de eerste plaats schoonheid na, misschien streef ik wel
uitsluitend verwondering na.”

Schrijfwerk Marleen Bos

Excerpt from Tim O’Connor’s book: “Part One Frantic Romantic”.
More? Check his website at: www.hitchhikingpoet.com

We dropten onze rugzakken tussen de kakkerlakken in
onze kamer en gingen op zoek naar bier.

Korte Hoogstraat 8a, 3131 BK Vlaardingen
Telefoon 010-460 89 00
www.fundament-advies.nl

Bij het entree van de eerste de beste cantina klonk er ranchero door de speakers en het was druk. Mensen dansten
en zongen gepassioneerd. Bier en tequila vloeiden rijkelijk. Een zwaar besnorde Sinaloa Cartel cowboy riep plots
iets onduidelijks maar zeer luid naar ons. Iets met ‘puta’.
Het werd stil. Muisstil. Het zweet had inmiddels mijn bilnaad bereikt. Na een seconde of zes werd er weer gelachen en gedanst. Het leek een eeuwigheid. Plaatselijke
idioten probeerden contact te maken, maar werden door
de bevallige serveerster weggestuurd. ‘If you have any
problems..?’ Een locale gringo deed zijn jas een beetje
open en liet zijn vuurwapen zien. Een man tegenover ons
deed zijn uiterste best om met zijn tong de huig van een
chica te bereiken. Het lukte.
Diverse mannen liepen met uitdagend geklede dames
de trap op. Hun handen verdwenen onder de rokjes. Het
was duidelijk: we waren in de plaatselijke hoerenkeet
beland. Om onopvallend gedrag te vermijden, bestelden
we nog twee goudgele Mexicaanse rakkers. De druk op
mijn blaas werd enorm. De slechte western voelde ineens
aan als een scene uit ‘From Dusk Till Dawn’. ‘Tijd om te
gaan muchacha’, zei ik zacht tegen mijn aanstaande ex.
We verlangden naar ons gore bed en dito toilet.
Zenuwachtig giechelend liepen we door de nacht.
De deur van onze kamer had gelukkig drie sloten.
				
Jan den Boer

Gaf ik hier en nu een kans
dan ben ik bier,
dan ben ik laf.
Dan ben ik dans
zonder wennen, zonder benen.
Wenen is verspilde wort.
Zoute pils is eeuwig zonde.
Wat ik wil bekennen duurt
tot ik stom gedronken ben.

Fundament
maakt dromen waar!

Ik zie teveel. Teveel tegenstellingen.
Alle gaat kapot aan haat. De politiek leeft mee met haat,
nooit met liefde. Alles sterft, ook al leeft het als nooit tevoren. Als nooit tevoren in een biertje drinken of het glas
heffen met een prachtige vin d’alsac.

Vele vuile wijken.
En de ganzen leren mij dat ik deemoedig mijn hoofd moet
buigen voor hun natuur. Zij weten dat bijna alles sterft en
slechts een enkeling overleeft. De macho, de sterkste. De
sterkste is allang niet meer oom agent maar die man of
vrouw die scheldt spuugt en bedreigt. En wij laten alles
maar gaan, we laten alles zomaar gaan.
Zomaar.
Zomaar in die stad, waar alles of niets mis is. En we leven
voort, met of zonder haat, hopelijk zonder haat. “Mag ik je
kussen, lieverd.” “Natuurlijk, schat.”
Zomaar op het terras. Een vrouw, een man,
man en een man, een vrouw en een vrouw
We moeten de zomer een kans
geven. De kans van de gans.
Dan die zon die overwint
Die alles overwint.

Evert-Jan Bijl Register Vinoloog / Wijnboer

That is so true, its sunny again. We sail on across the deep blue sea.

Ik doe het allemaal mezelf
aan en uit, want af en aan
ken ik ons en doe ertoe
tot ik stom gedronken ben.

Ik zag het. Bijna niemand ziet het.
Ik zie zoveel. Zoveel mensen zijn met zichzelf bezig. Ze zeggen: “Ik ben de baas, ik wil dat mensen doen wat ik wil”.
Het nieuwe credo. Geen discussie maar mijn wil rules. Ik
zie ook al het vuil van de maatschappij verpakt in mensen
zonder doel. Ze lozen hun frustraties in doelloze acties. Ik
zie de haat, de tegenstellingen. Mensen bespugen elkaar.
Onnodig omdat ze niet weten wie of wat ze zijn. De interesse is overleden.

Tot ik gom gestronken ben
want wie weg is
verdient ook rookgordijn
al is ze met vriendinnen.
Om te winnen
moet je weten
waarom stom,
maar ik verlies me liever zat
en omdat ik drink omdat

Op 2 september 909 na Chr. sticht de Franse Hertog Willem I van
Aquitanië en graaf van Mâcon, bijgenaamd Willem de Vrome, de
Abdij van Cluny. Dit Benedictijner klooster krijgt veel invloed in
het middeleeuwse West-Europa door haar kennis en
kunde van landbouw. Deze kennis verzamelden de monniken in een bibliotheek die heden ten dage nog steeds
geraadpleegd wordt voor haar enorme documentatie
over Fora en Fauna, waaronder zeer gedetailleerde beschrijvingen en tekeningen van een enorme verzameling
druivensoorten.
In de periode tussen 900 – en 1100 na Chr. verspreidt de
’Orde van Cluny’ zich over een groot gedeelte van WestEuropa, waaronder de Zuidelijke Nederlanden en het
Graafschap Holland. We kennen inmiddels deze periode
vooral omdat in 1018 de ‘Slag bij Vlaardingen’ plaats
vond, waarbij het Graafschap Holland zich ontworstelde
aan het gezag van de Duitse Keizer. De eerste stap in het
ontstaan van een zelfstandig (Holland) Nederland.
Voordat monniken landbouw als wetenschap gingen benaderen en oogstgegevens gingen noteren, wist geen enkele boer
precies hoe hij het resultaat van zijn oogst kon sturen. Veel van
het succes van de landbouw hing af van de grillen van de natuur.
Iedere boer had zijn eigen boerderij waarop hij zelfvoorzienend
was: hij verbouwde wat hij nodig had om zelf te kunnen eten met
zijn gezin. Naast een varken, een koe en wat kippen, graan en
groenten, hadden veel boeren een verzameling wijnranken achter
het huis waar zij zelf wijn van maakten.
Allerlei druivensoorten stonden door elkaar, zowel wit als rode
soorten. Als de wijn wat wrang was, plantte men een wat zoetere
soort er bij. Als de wijn wat zoet was, werd er een zuurdere variant bijgeplant.

Op een willekeurig moment oogstte de boer alle druivensoorten
tegelijk.
Sommige zullen rijp, overrijp of nog helemaal niet rijp zijn geweest. Dit maakte de specifieke smaak van specifieke wijn van
de specifieke boer.
In de periode van 1855 – 1910 voltrok zich in de wijnbouw van Europa een grote ramp: alle druivenranken
werden aangetast door de ‘Druifluis’ (Phylloxera) en
stierven af. Alle wijngaarden in Europa verdwenen.
Toen men later nieuwe wijngaarden aangeplante, koos
men ervoor om druivensoort bij druivensoort te zetten.
Een wijngaard Merlot, een wijngaard Chardonnay etc.
Er zijn slechts een paar kleine percelen bewaard gebleven die de druifluis epidemie hebben overleeft en
waar nog meerdere druivensoorten door elkaar staan
aangeplant.
Op een van de wijnpercelen die de druifluis heeft overleefd, ontdekte men druivensoorten die totaal onbekend waren. Onderzoek in de eeuwenoude boeken uit
de bibliotheek van de Abdij van Cluny wees uit dat het
om ‘Petit Courbu, Gros Marseng, Arrufiac en Pinenc –
druiven ging. Men heeft deze ‘vergeten’ middeleeuwse
druivensoorten gestekt en vermeerderd. Inmiddels groeien er nu
7 ha. van deze druiven en dit is genoeg om er wijn van te maken.
De wijn van deze druiven noemt men toepasselijk: ‘Les Vignes
Retrouvees’. (De teruggevonden wijngaarden) Het is gezien de
herkomst en tijdsperiode heel aannemelijk dat wijn van deze
druiven in ons deel van Europa gedronken werd rond 1018. Wellicht ook in Flardinga, als toast op Graaf Dirk de Derde, voor zijn
overwinning op de Duitse Hertog?!

Blaauw is een toestand
De stilte was kort, maar daardoor niet minder pijnlijk.
“Kom je vaker hier?”, verbrak zij deze.

Olaf Blaauw
Ronald was nog maar net op het bankje neergestreken
toen een zachte zwoele stem vanuit het niets zijn leven
binnenviel: “Is deze plek nog vrij?”. Enigszins overrompeld stemde hij onmiddellijk toe in het verwelkomen van
dit onverwacht gezelschap en bood haar in de verwarring
gelijk ook maar een drankje aan. Ze was oogverblindend
in dit heldere terraslicht en haar Nubische vormen werden door haar zomerse kledij alleen maar geflatteerd.
De journalist op drie uur likte zijn vloeitje dicht en begon
onmiddellijk te schrijven. Het matige schuim van het bier
waarvan sommige mannen lijken te weten “waarom?!”
beklijfde op zijn snor en hij staakte zijn pogingen tot gesprek met een in ongenade gevallen B-artiest uit Klazienaveen, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw best
wat hits op zijn naam had kunnen hebben gezet, ware het
niet dat andere, minder getalenteerde vakbroeders, hem
het gras voor de muzikale voeten hadden weggemaaid.
COLOFON:
Uitgave van: Café de Waal
		
Waalstraat 78, 3131 CS Vlaardingen.
		
Telefoon (010) 434 33 31 - Fax (010) 460 47 29
		
info@cafedewaal.nl - www.cafedewaal.nl
		
Lunch : 12.00 - 17.00 uur - Diner : 17.00 - 22.00 uur

Café deWaalkrant

Drinken in een wijk waar alles sterft. Waar het vuil de bubbeltjes overwint. Drinken uit blikken die halve liters herbergen

Luistertip: Mens durf te leven van Wende Snijders

Auto pilot holding our course, while I struggle to tie main sail to the boom, That done, I clip my way to the cockpit, release
the auto pilot and take over the wheel. My eyes searching for a weakness in the Squall Wall. I think I see a small opening
in betweentwo of the oncoming Black Anvil Clouds. I aim Theanna for that one gray spot with
my fingers crossed. Theanna is so damn fast, the deep blue sea
is moving by quickly.We get lucky, I manage to worm our way
through that opening in-between those two. The wind is blowing
really hard, it rains cows and horses on us for about ten minutes.
Theanna slips right through the black worm hole unscathed
popping out the other side.The Black Squall Wall is behind us
now. The sun is always shinning behind the clouds.

BENNE’S
LATER
Ik doe het allemaal zelf

Het is alweer zomer. Mijn 63e. Mooi, omdat ik de pest heb
aan herfst en winters. Ik hou van al dat groen, al dat nieuwe leven. Hoewel, gisteren zwom een verliefd ganzenpaar
in de vijver nabij het Erasmusplantsoen. Ze kussen elkaar
bijna. In hun kielzog zeven hele kleine gansjes. Het is warm
dus vader en moeder gans spatten hun kroost nat. En dan
is er ineens een boze, hongerige meeuw. Hij duikt over de
familie gans... pikt één babygansje mee. Dat nieuwe leven
eindigt in een genadeloze meeuwenbek.

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

Zomers... of blieft u liever een rosé, Côte de Provence natuurlijk, die Portugese bubbels zijn immers voor watjes.

Ambrozijn van de lage landen: de wijn uit 1018

The Squall Wall: I count 11 Huge Black Anvil Clouds blocking our path. Holy Cow. I hurry below put on my foul weather
gear & safety harness. Scramble back on deck I quickly lower the sails and hoist the small storm jib. Its made for 40 knot
winds plus. I reef the mizzen. The wind really picks up, Theanna blasts off for the Wall of Squall.

We hadden net zo’n 15 uur in een bus met een kapotte
airco gebivakkeerd. ‘Planet of the Apes’ speelde - op
veels te kleine beeldbuizen en nagesynchroniseerd in het
Spaans - de gehele reis heel hard op repeat. Sinds die dag
haat ik Mark Wahlberg! We waren aangekomen in Los
Mochis en klopten aan bij ‘El Pirata’, het goedkoopste en
tevens smerigste hotel van deze stad. Onze kelen snakten
naar verkoeling. Het was al laat in de avond, maar de
plaatselijke digitale thermometer kwam nog steeds niet
onder de 30 graden.

Alweer zomer

N hoorde het ook en ze trakteert me op een ijsje.
Voor moederdag.

Solo Sailing” to Vlaardingen by Tim O’Connor

‘Wat er ook gebeurt, je gaat niet pissen!’ Ik moest toevallig wel erg nodig, maar het leek mij inderdaad verstandig
om dit niet te doen. Zo’n 150 paar ogen keken ons in
stilte aan. Het was net een scene uit een slechte western
film. Er parelde zweet op onze voorhoofden. In plaats van
een bezoek aan het toilet bestelde ik bij een schaars geklede dame twee flessen ijskoude pilseners. Sol.

Ger van Veen mijmeringen

Ronald stamelde iets van “Ja, ja, man van de wereld,
stamkroeg, heel de wereld over gezeild, ga hier nooit
meer weg, kan ik uren over vertellen”, maar voelde tot
in het diepst van zijn wezen dat deze tegenover hem zittende weelde zich net iets te ver buiten zijn toegewezen
divisie bevond. De droomvrouw beet zachtjes op haar onderlip, onderwijl spelend met haar lokken. Ze trakteerde
hem op een klein kirretje, waar hij nog vele nachten gelukzalig wakker van zou kunnen liggen. “Ik vind je grappig, neem nu maar iets… van mij…”. Duidelijk dat het
hier geen Belse pilsener betrof, brak het zweet hem uit.
Haar ogen bleven, op een ondeugende knip na, gefixeerd
op de zijne en haar adem leek licht te versnellen, terwijl
zij op antwoord wachtte. In paniek keek Ronald om zich
heen. De Schrijver des Dorpes was inmiddels aan zijn derde weduwe binnen een half uur toe en ook daar kon geen
heil meer van verwacht worden.
Hij moest dit zelf doen, het was erop, of eronder, nu, of
nooit…
Het werd nooit.
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

17e jaargang - 2e kwartaal 2018, juni t/m augustus 2018. Verschijnt 4 x per jaar - Oplage 3000 ex.

De kunstmuur in Café de Waal.

Kaasplankje 1018

Ik ben Heintje Kemink, beeldend kunstenaar in Vlaardingen, al vanaf dat ik een klein
meisje was had ik het verlangen om iets te creëren. Daar heb ik mijn beroep van
mogen maken. Sinds 1997 werk ik als beeldend kunstenaar. Iets in mij schildert.
Het is of mijn werken diep in mij liggen te wachten om geboren te worden.

Expo

Les Vignes Retrouvees’, deze flessen wijn serveren we
in de zomer van 2018. Deze wijnen bestaan uit
druivensoorten die stammen uit 1018 en
een glas wit of rood
smaakt zalig bij onze kaasplank.

OP MIJN HUID, mijn meest recente werk, is de eerste serie waar ik de tentoonstelling mee start. Deze werken zijn geïnspireerd door Vedic Art, ik heb ze veelal
geschilderd met mijn vingers, om nog dichter bij het doek te zijn. Een kleur, een
beweging, allerlei materiaal komen langs en ik volg ze, laat me verrassen.

Eén glas wit of rood in
combinatie met onze
heerlijke kaasplank € 13,50

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

AirClaim
Support
Later is nu geld waard!
Tekst: Peter Joore

Er zijn creatieve lokale ondernemers die vinden een gat in de markt en springen bij het vinden
ervan, een gat in de lucht. Niet Ed Goossens, van huis uit jurist, die vindt een gat in de lucht en
springt direct in de markt. Onder het motto: Een klein beetje voor mij is een berg voor de passagier, duikt hij in de vergoeding voor hen die meer dan drie uur vertraging hebben opgelopen.
Er zijn creatieve lokale ondernemers die vinden een
gat in de markt en springen bij het vinden ervan, een
gat in de lucht. Niet Ed Goossens, van huis uit jurist, die
vindt een gat in de lucht en springt direct in de markt.
Onder het motto: Een klein beetje voor mij is een berg
voor de passagier, duikt hij in de vergoeding voor hen
die meer dan drie uur vertraging hebben opgelopen.
Vliegen is je snel verplaatsen over grote afstand van A
naar B. Met het vliegtuig ben je snel op je vakantiebestemming of bij op je internationale zakelijke afspraak.
Vliegen is allang geen bijzonderheid meer. Kortom:
Geen vuiltje aan de lucht?
Plaats van vertrek is (net als die van aankomst) een
vliegveld. In maximaal een dag aan de andere kant van
de wereld, Australië of Nieuw-Zeeland? Vliegen is het
ideale transport.

Mel la Mel
Mindfulness in een nachtbar
“Het is niks, het wordt niks en het zal ook niks zijn.” Ik
druk mijn peuk uit en hoor de woorden aan. Het is het gedachtengoed van de Indiase filosoof Krishnamurti, volgens
hem. Hem is een man die ik wel vaker heb gezien. Hem is
sexy maar altijd een beetje vaag en afstandelijk. Ik heb nog
nooit een volwaardig gesprek met hem gevoerd. Tot nu toe.
Afzonderlijk van elkaar hadden we beiden deze avond een
date. Eenzaam achtergebleven van onze afspraakjes, die
al naar huis zijn vertrokken, belandden wij toevallig naast
elkaar in het rokershok van een nachtbar. Nachtbarren
staan meestal niet bekend om de diepgaande filosofische
gesprekken, dus gretig luister ik naar de woorden van hem
die naast mij zit. Ongemerkt schuift hij steeds wat dichter
naar mij toe.
“Weet je het nu?” vraagt hij plots op nog maar een paar
centimeters afstand. “Het is niks, het wordt niks...”
“En het zal ook niks zijn,” vul ik nietsvermoedend zijn zin
aan. En alsof ik een toverspreuk heb uitgesproken, zoent
hij mij onverwachts spontaan op de mond. Hij zoent mij
zoals ik al lang niet meer ben gezoend. Ik duizel en word
warm vanbinnen. Het is een oneindige zoen, heel het universum trekt aan mij voorbij. Ik zweef tussen de sterren en

Popschool de Reus Vlaardingen
voor muziekles in jouw stijl!
Flexibiliteit is ons motto.
Gitaarles / Basles / Zangles
en Bandcoaching.

Telefoon: 06-43257959
www.popschooldereus.nl popschooldereus@yahoo.com
Facebook popschool de reus vlaardingen.

Maar vliegen kent ook minder positieve kanten. Hoewel geen files kan een vlucht vertraging hebben.
Meerdere oorzaken kunnen hier debet aan zijn. Zoals
het technisch mankement dat, hoewel snel verholpen,
zomaar uren van je tijd kost. Hiervan is in zo’n 30%
van de gevallen sprake. Veel vaker is (een) voorgaande
vlucht(en) schuldig aan het oponthoud. De file in de
lucht? Verder valt 10% van alle vertragingen terug te
voeren op slecht weer of een staking.
Een vertraging leidt tot ergernis. Een aansluitende
vlucht wordt gemist, de zakelijke afspraak kan geen
doorgang meer vinden of het cruiseschip is al vertrokken. Daar sta je dan, met lege handen en een gevoel
van ergernis. Toch kan de tegenslag zorgen voor een
glimlach bij de getroffen reiziger. In veel gevallen is er
de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Die kan
oplopen tot € 600,- per vlucht.
planeten naar de maan en terug en verlies totaal het besef
van tijd. Zo gaat dat met oneindige zoenen, alsof je in een
andere dimensie zit. De lichten gaan aan, het is sluitingstijd. Als een verliefd schoolmeisje fladder ik achter hem aan
naar de uitgang. Maar terwijl ik mijn jas aantrek en mijn
sjaal omwikkel, zie ik hem zonder om te kijken de deur
uitlopen. In slow motion wend ik mij tot de uitsmijter en
mijn voorgenomen afscheidskus belandt in mildere vorm
op zijn wang
De volgende dag word ik wakker met de herinnering aan
de oneindige zoen. Ik kruip zwijmelend iets dieper onder
mijn dekbed waar een intens verlangen naar meer opborrelt. Als alleen al een zoen dit kan veroorzaken, laat staan
als we...
Opeens schieten de woorden
van Krishnamurti door mijn
hoofd. Ik trek het dekbed van
mijn hoofd en hap naar adem.
De woorden van Krishnamurti
zijn mij ineens duidelijk.
“Het is niks, het wordt niks
en het zal ook niks zijn.”
Ik voel mij zo naïef. Maar ja,
wie verwacht er nu een lesje
mindfulness in een nachtbar?

Voor snel en
vakkundig schilderwerk:
Nico Groen Schildersbedrijf.
Vraag een gratis offerte!

Behalve bij slecht weer of een staking. Dan is een
luchtvaartmaatschappij, ongeacht de duur ervan, niet
verplicht de passagier te compenseren. Ook al zijn wat
AirClaim Support betreft deze meningen aanvechtbaar. Gaat het om een technisch mankement en bedraagt de vertraging meer dan drie uur, dan heeft de
passagier recht op een financiële genoegdoening.
Het zijn veelal andere vertragingen die tot “onze” vertragingen leiden en tot ernstige verstoring leiden van
de planning van luchtvaartmaatschappijen. Dit alles
het resultaat van strakke schema’s. Zeker in vakantieperiodes een gekend fenomeen.
Dat luchtvaartmaatschappijen technische mankementen proberen te herbenoemen als “buitengewone omstandigheid” maakt dat veel passagiers hun ingediende claim afgewezen zien. In dat geval is het handig en
tijd- en teleurstelling besparend, een professional in
dienst te nemen. Liefst een die niet je complete claim
opslokt: AirClaim Support.
Wie drie uur of later aankomt dan gepland, kan in vijf
minuten zien of er recht is op restitutie van de ticketprijs tot € 600,-. Kleine moeite, groot effect.
Via AirClaim Support krijg je 100% restitutie, geen
kostbare inhoudingen zoals elders. Daarbij worden je
persoonsgegevens aan het eind van een procedure direct uit het bestand gewist. Ook op dit punt is AirClaim
Support uniek.
Op de site van AirClaim Support kun je alle informatie,
van belang voor een goed oordeel, vinden. Inclusief
uitleg over verificatie van mens en genoten vlucht.
Nu de zomervakantie nadert, het luchtruim almaar
drukker wordt en de kans op vertragingen toeneemt
groeit de kans op geldelijke vergoeding vanwege
ergernis. Weleens vervelender pleisters op de wond
gezien?

E-mail: info@airclaimsupport.nl
Website: www.airclaimsupport.nl
Website: www.luchthavenschipholclaim.nl

: 010 234 03 19
: 06 23852975
: info@nicogroen.nl
: www.nicogroen.nl

Vlaardingen1018

Buitentappunt
Zaterdag 16 juni 10.00 -22.00
uur.
De Slag bij Vlaardingen is gewonnen en dat
vieren we op 15 en 16 juni. De Vlaardingse
binnenstad is een weekend lang weer Flardinga
in 1018. Enne… in de middeleeuwen waren
ze ruig en ongeremd, dus dans, zing, lach,
eet, drink en geniet bij eetcafe de Waal!

Haring & Bierfeest

de Vaart
i 18.30 uur.
Vrijdgavond 29 jun
Deze zes koppige band speelt nu al op
verschillende podia met hun uitstekende keuze
uit verschillende muziekstromen spelen ze het
publiek helemaal plat. Met een mix van pop,
rock en soul gaan de benen van de vloer en
zal er de hele avond gedanst worden.

Haring & Bierfeest

.30 uur.
Zaterdag 30 juni 15

Geef je
hart weg

in de vorm een
vaas en vul deze met
je liefste bloemen.
Verkrijgbaar bij:
www.urbindsign.nl
Hoogstraat 72 (Afrol)
Facebook/urbindsign

JMB heeft een enorm breed repertoire van rockcovers overgoten met het speciale JMB-sausje,
waarbij niet alleen de scheurende gitaren maar
ook de vocalen een belangrijke rol spelen.
Spelvreugde en enthousiasme zijn voor de bandleden van levensbelang. Dit slaat tijdens de
optredens over op het publiek. Jackman’s Blue!
Niet zomaar een band, maar een belevenis!

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

Vlucht vertraagd,
geannuleerd of
overboekt?
Claim uw vergoeding!

Telefoon
Mobiel
Email
website

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!

Jackman’s Blue

De Waal
GADGET

			
			
			

Muziek bij
Cafe de Waal!

www.airclaimsupport.nl

Coverage
Zaterdag 1 septem
ber 18.30 uur.
Coverage speelt covers van bekende hits uit de
70’s tot heden, gouwe ouwe worden moeiteloos
afgewisseld met hits van nu.
Coverage biedt een gevarieerd pop/rock
repertoire op hoog niveau en staat garant voor
een te gekke avond. De muzikanten stralen
enthousiasme uit en weten het publiek te boeien.
Maak het zelf mee en kom kijken.

