
Dit zijn geen zondagen om je bovenkleding 
aan te houden.’
Deze woorden, die Amstelbierzanger a.k.a. 
mascotte van rockband Peter Pan Speedrock 
en levend canvas Dikke Dennis sprak aan de 
poort van de Zwarte Cross, begrepen glazen-
wasser Rob Dijkshoorn en ik pas uren later. 
Zij gaven niet alleen uitdrukking aan het ver-
zengende weertype, maar gingen meer nog 
over zijn rijk met naald en inkt beschilderde 

Zwarte Cross 
met Dikke Dennis
Door: Peter Joore

torso. Hierop de veelbesproken tattoos van Willy Alberti en Johnnie Jordaan. Bevlogen ex-zangers 
van het levenslied tussen een minimuseum aan gestaag bewegend blauwe lichaamskunst. Dennis 
Hendrik Overweg mag iedere fan zeker vijf euro aftroggelen die zijn body serieus beziet.

Later, staande bij semi Vlaardings muzieksnoep-
je De-Likt, begrepen wij eigenlijk niet dat Den-
nis aan stagediven doet. Dat leek ons meer iets 
voor Jordy Dijkshoorn. Die overigens keurig op-
gevangen werd.

Het zien van en spreken met Dennis bezorgde 
ons een culturele geschoktheid waarvoor op 
voorhand slechts een enkeling vreest. Het was 
een gevoel van zwijgende aanbidding die snel 
overging in een korte beschouwing van zijn 
muzikale optredens waarvan die in Speakers in 
Delft enige jaren terug tot de tastbare verbeel-
ding sprak.

Hij dook, op aanraden van zijn tot een hoge 
mate van lust aanwakkerende paardloze Ama-
zone, niet in het Achterhoekse roodbruine stof. 
Voor ons hoefde dit ook niet, ondanks de pa-
rate camera. De ontmoeting was kort en nu al 
legendarisch.

‘Je moet eens in Vlaardingen komen performen, 
Dennis,’ opperden wij hardop en gemeend. 
‘Misschien in De Kroepoekfabriek, maar beter 
tijdens het Zomerterras met zo’n 4.000 mensen 
voor je in het gras. In de Schelvispekelenclave 
geen rond waaiend zand of opspattend bier. Je 
hebt daar trouwens Vulcaan voor het uitkiezen. 
Dat is pas andere hop dan uit de rivier geschept 
Amstelbier of oosters tapijten Grolsch. We zor-
gen hier best goed voor je. Het enige wat van 
je wordt gevraagd: Zing je Nederlandstalige The 
Ace Of Spades uit volle borst. Er zijn er hier le-
gio die Motörhead-DNA door de aderen hebben 

LUNCHKAART Van 12.00 tot 17.00 uur 

SOEPEN
Tomatensoep (vegetarisch)     4,75
Uiensoep gegratineerd met Gruyère    5,75
Soto Ajam met rijst, ei en gebakken uitjes   5,75
Erwtensoep met roggebrood en katenspek (vanaf 1 oktober) 6,25
Soep van de dag                           dagprijs

SALADES   (Salades als maaltijdsalade 2,50 extra)
Salade van parelcouscous met spinazie, bieten, 
 zoete aardappel, pastinaak, walnoten en paddenstoelen 8,50
Idem, maar blauwe kaas erbij     10,00

Salade met lauwwarme geitenkaas, 
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing 8,50
Idem, maar spekjes erbij     9,00

Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel   9,00
Salade Surf en Turf      10,00
                                              
PISTOLET (WIT of BRUIN) Glutenvrij + 0,50  |  Zacht wit puntje - 0,50
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
Rauwe ham                         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 4,75 3 eieren 5,75
Uitsmijter ham-kaas  2 eieren  5,50 3 eieren 6,50
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 (per ingrediënt € 1,00 extra) 5,50
Spaanse omelet met chorizo, groenten, olijven en aardappel 7,50
Roerei naturel met toast en boter    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

Menu also available in English

Koffie en thee
Kinder melkschuim  1,00
Koffie / Espresso  2,10
Espresso macchiato        2,20
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- of Italiaanse Coffee    6,50
French Coffee 7,50
Scheutje siroop:
Karamel/zeezout, oma’s appeltaart 
of hazelnoot 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
Kistje Keizer  Zwarte 
Sinaasappelthee  citroenthee 
    Alle thee 2,10
Verse muntthee              2,50
Thee met verse citroen   2,30
 

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

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

Geitenkaaskroketjes 
met mosterd-honingsaus 5,00
Champignons met knoflook, 
witte wijn en truffeltapenade 5,00
Japanse kipspiesjes 
met teriyaki en sesam 5,00
Gehaktballetjes i
n amandelsaus 5,00
Aubergine-fetarolletjes 5,00

Loempiaatjes gevuld met
mihoen, groenten en ei 5,50
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
Tapas “Van het Huis”            Dagprijs

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

 

stromen. Ondanks Lemmy Kilmisters dood van 
een onuitroeibaar genenpatroon. Doen, Dennis, 
doen.’

Hij heeft de bijzondere zaken voor het oprapen. 
Dat doet bekendheid met je agenda. Als tatoe-
eerder (zijn beroep) een bijrol in de film Wild 
Romance over het leven van Herman Brood, 
speelt hij de absolute hoofdrol in de actiebio-
grafie Ik heb nergens spijt van. Het leven van 
Dikke Dennis. In Sterren Springen sprong hij 
met een achterwaartse zweefduik sierlijk menig 
huiskamer in.

Volgens cabaretier Theo Maassen is hij, naast de 
trein naar Eindhoven, het enige goede dat uit 
Amsterdam komt. Daarover mag je discussiëren, 
dit postmortale jatwerk van literair duiveltje Si-
mon Carmiggelt. Haal er gerust Freek de Jonge 
bij, die sprak: “De trein van Amsterdam naar 
Eindhoven stopt niet te Best,” en je weet: Dat 
zullen we nog weleens zien!

Omdat Dennis en Nynke Nina, net als wij trou-
wens, meer wilden zien dan de almaar op-en-
neer-gaande rood-witte slagboom aan de toe-
gangspoort van de Zwarte Cross namen we 
afscheid met een hand en een tongloze zoen. 
Tot slot zei Dennis: ‘Muzikanten zijn als vrijmet-
selaars; lieden van extraverte inborst die ernaar 
streven het publiek te behagen, de sfeer te op-
timaliseren, de bende mee te laten zingen en 
brullen en platen te verkopen. Want ook een 
artiest moet aan het eind van de maand huur 
betalen.’

HEERLIJKE TAPAS GERECHTEN

VOOR DE LEKKERE TREK!

MOOIE WIJNEN PER GLAS / FLES

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                     Storm                    Sarina                Roy                Kai Arne           Maurice               Merel                Sam                      Sieb

WIJNEN                HERKOMST DRUIF                LEKKER BIJ            GLAS/FLES
WIT
Kiwi Cuvée Fr. Loire Chardonnay Apéritief, witvis 3,80  / 18,50
Bereichbernkastel D.  Mosel Rivaner, Riesling Vis, zachte kaas              3,20
Pléyades Macabeo N-O Spanje Macabeo Witvis, salade, worst         3,80  / 18,50
Vila Don Carlos                 Chili maipo Sauvignon Blanc Romige sauzen, vis, salades   3,80  / 18,50
Anterra Pinot Grigio  Italie Elzas Zalm, vismix, Zarzuela, uiensoep  3,80  / 18,50

ROOD
Diepe Gronde Zuid Afrika Merlot, Cabernet Vleesgerechten, harde kazen   3,50  / 17,00
Pléyades N-O Spanje Shiraz Vleesgerechten, harde kazen    3,80  / 18,50
Villa Don Carlos Chili Cabernet Sauvignon Rood vlees, volle sauzen           3,80  / 18,50

ROSE
Claude Val Rosé  Frankrijk  Syrah, Grenache Lekker bij gegrild vlees, salades   3,80  / 18,50
Barefoot White Zinfandel Californië Diverse druiven Met munt & ijs op het terras 3,80  / 18,50
 
MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco Frizzante Italië Prosecco Apéritief, lichte gerechten                 24,00
La Gioiosa Prosecco    Piccolo flesje                                                                                               7,50
La Gioiosa Prosecco rosé    Italië Merlot, Cabernet Apéritief            20,00

DIVERSE BIEREN VAN DE TAP
Deze bieren zullen dit kwartaal 
afwisselend op onze tap verschijnen

Koninck 5,2% Amber. Licht moutig en 
hoppig, toets van karamel en kaneel. Smaakt o.a. 
lekker bij: de entrecote, de sucade of de tapas.
 
Texels goudkoppe 6% Blond. Vol romig en 
zachtbitter. Lekker bij oa. salades, de Tajine van 
kippendij of de geitenkaaskroketjes.

Hertog Jan Bockbier 6,5%. Heeft een volle 
karamelachtige smaak.Smaakt o.a. lekker bij de Tajine, 
de uiensoep of het kaasplankje.
 
Brugse Bock 6,5% Heeft een stevige schuimkraag, 
geroosterde moutsoorten. Licht  bitter met toetsen 
van karamel en rozijn. Lekker bij oa. de uiensoep of 
stoofvlees.

Wilde Bock 6,5% Heeft een complex aroma 
van karamel, koffie naar pure chocolade
Smaakt o.a. lekker bij diverse tapas en de uiensoep.

Jopen 4 granen Bock 6,5%. Smaakvol bier met 
geroosterde en fruitige tonen, pure chocolade gemengd 
met rood fruit. Smaakt oa. lekker bij de mixed-grill 
en de hamburger.

Bierkaart najaar 2018
Dit najaar hebben wij naast ons vaste assortiment 

de volgende bieren voor u uitgekozen:

BIEREN OP FLES
Pauwel Kwak 8,5%, Amber 

Zacht, fruitig lichte karamel, licht bitter
in de afdronk. Smaakt o.a. lekker bij: 
de tapas, de entrecote of de sucade.

Zeezuiper 8%.
Goudblonde moutige trippel, 

van frisdroog tot lichtzoet,koriander en geel fruit. 
Smaakt oa. lekker bij  de sliptong, 

de kipspiesjes of de kipsaté.
                                                                                                          

Trinitas Jopen 9% 
De drie-eenheid van gerst, haver en tarwe, kruidige 

tonen en een hopbittere nasmaak. Smaakt oa lekker bij 
gegrilde zoete aardappel, de sucade.

Cornet Oaked 8,5% 
Zwaar blond Belgisch bier met een toets 

van vanille, licht zoet en weinig bitter. 
Smaakt oa lekker bij: de kaasplank, 
de salades, vegetarische gerechten.

Gespecialiseerd in
elektrotechniek sinds 1995.

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

Goed voor en prettig met u! maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Hypotheek-
gesprekken

zijn 
aangenamer

met 
goede koffie

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

    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.

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.

Tweedehands dames- 
en kinderkleding,

accessoires en 
cadeau artikelen

Openingstijden: ma en di gesloten
woe t/m za: 09.30 - 17.00 uur

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

www.annelou.net

 

Leukste winkel van Vlaardingen

DINERKAART Van 17.00 tot 22.00 uur

WISSELENDE GERECHTEN (zie ons krijtbord bij de bar)
Pasta van de dag                                                                          vanaf  8,50
Risotto van de dag                                                                       vanaf  10,00
Dagschotel                        (maandag t/m donderdag) 10,00
Vegetarische dagschotel (maandag t/m zondag) 10,00
Weekendschotel               (vrijdag t/m zondag) 11,50
Specialiteit                                                                                             dagprijs

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
Soto Ajam met rijst, ei en gebakken uitjes 5,75
Erwtensoep met roggebrood en katenspek (vanaf 1 oktober) 6,25
Soep van de dag                          dagprijs

Carpaccio de Waal  8,50

Salade van parelcouscous met spinazie, bieten, 
 zoete aardappel, pastinaak, walnoten en paddenstoelen 7,00
Idem, maar blauwe kaas erbij     8,50

Salade met lauwwarme geitenkaas,
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing  7,00
Idem, maar spekjes erbij      8,00

Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel 7,50
Salade Surf en Turf      8,50

VEGETARISCHE GERECHTEN
Gegrilde zoete aardappel met een gepofte rode ui, blauwe kaas, 
 pastinaak, paddenstoelen en venkel 13,50
Spinazie-kaaskroketten met mosterd-dillesaus 13,50
Taco’s met bonen, groenten, geraspte kaas, crème fraiche en avocado 13,50

VISGERECHTEN
Sliptongen                      2 stuks 16,50    3 stuks 18,50
Vispotje met dille-aardappelpuree    18,50
Gegrilde zalm met amandel-witbiersaus en roergebakken groenten 19,50
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
Tajine van kippendijen, ingelegde citroen en abrikoos met parelcouscous 13,50
Sukade gestoofd in herfstbok met groenten en aardappels 16,50
Kogelbiefstuk met pepersaus 17,25
Spare-ribs 19,00
Mixed grill van spare-ribs, lamskotelet, kippendij en biefstuk 19,50
Entrecote Chimichurri 19,50

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, pasta of gebakken aardappels   2,00
Stokbrood 2,50
Frites  3,00

NAGERECHTEN
Kinderijsje  4,00
Dame blanche  5,50
Wentelteefjes met vanille-ijs, aardbeien en slagroom 5,50 
Warme appeltaart met kaneelijs en slagroom  5,75
Wisselende Koekela taart met vanille-ijs en slagroom            5,75
Kaasbordje (wisselende kaassoorten) 9,50

Verkrijgbaar bij: 
              www.urbindsign.nl  
              Hoogstraat 72 (Afrol) 
              Facebook/urbindsign

De Waal GADGET
It’s Hot it’s Spicy 
and it Shine’s like 
a Red Hot Chili Peper. 
Neon objecten 
voor thuis!

Fotografe: Nynke Nina van der Veen



Terwijl ik dit stukje schrijf bevind ik mij in een intercity rich-
ting Maastricht. Veel verder van Vlaardingen kun je eigen-
lijk niet komen. Waar de Vlaardingers in slonzige trainings-
pakken richting de Hoogvliet schuifelen, om daarna met 
hun haastig gepingde magnetronmaaltijd voor SBS “getal 
onder de tien” op een bank ineen te zakken, flaneren de 
Maastrichtenaren fraai uitgedost langs de Maas, op weg 
naar een zitje, om even later bij In Den Ouden Vogelstruys 
het eerste glaasje te genieten. “Nou, dan verhuis je toch 
lekker naar Limbabwe?!” hoor ik je bijna hardop denken, 
maar het ligt natuurlijk een stuk genuanceerder. 

Allereerst is er natuurlijk nogal een verschil tussen Maas-
tricht bezoeken en er daadwerkelijk wonen. De stad kent 
diepe wortels en er gaan nogal wat generaties overheen 
voor je niet meer als buitenstaander wordt gezien. Het lijkt 
in dit opzicht wel op Venetië, zal misschien iets met carna-
val van doen hebben? 

ranglijst, op respectabele afstand van veruit het meest gedronken 
bier: pils. In veel omschrijvingen wordt bockbier beschreven als 
een ondergistend bier. Het bier heeft een moutig karakter met 
tonen van gebrande mout en karamel. Het alcoholpercentage ligt 
rond de 6,5%. Deze kenmerken zullen velen noemen als hen ge-
vraagd wordt een bockbier te omschrijven.

Nederland is zeker op biergebied innovatief en vindingrijk. Dus 
zijn er talloze varianten. Bockbier wordt nu net zo vaak bovengis-
tend als ondergistend gebrouwen. En brouwers geven maar wat 
graag hun eigen twist om zich te onderscheiden van de massa. 
Zo kennen we bockbieren met vijgen, met pruimen, met exotische 
hopsoorten en met andere spannende toevoegingen.

Bij de Waal tappen wij dit najaar maar liefst 
4 soorten bockbieren:
*Hertog Jan Bockbier 6,5%.
*Brugse Bok 6,5%
*Wilde Bock 6,5%
*Jopen 4 granen Bock 6,5%.

Deze zijn ook nog eens goed te combineren met diverse 
gerechten van onze kaart. Zie onze bierkaart.

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

Café de Waal krantCafé de Waal krant
17e jaargang - 3e kwartaal 2018, september t/m november 2018. Verschijnt 4 x per jaar - Oplage 3000 ex.

AnneLou bestaat op 7 september 5 jaar. Om dat te vieren 
worden feestelijk verpakte kortingsbonnen van 20% uit-
gedeeld aan klanten. Bij de eerstvolgende aankoop dus 
extra korting op een artikel naar keuze op de alleszins 
betaalbare kleding.

‘Het is niet alles tweedehands wat hier in de rekken 
hangt,’ opent Joanne. Ze laat gloednieuwe kledingstuk-
ken en een paar enkellaarsjes zien waaraan nog prijs-
kaartjes hangen. ‘En alles voor leuke kleine prijsjes.’

Kleding
Iedereen kan en mag kleding inleveren, mits gewassen, 
zonder vlekken en zeker niet gepild. Daarop wordt een 
klantnummer aangemaakt en het e-mailadres geno-
teerd. Vervolgens worden de kledingstukken streng ge-
inspecteerd. Door scha-en-schande wijs geworden keurt 
Joanne de kleding zonder de klant. ‘Het is tijdrovend 
werk en je sluit discussies uit.’ Goede kleding wordt in 
de winkel gehangen met prijskaartje en weeknummer. 
De kleding hangt minimaal 8 weken in de winkel. Wan-
neer het na afprijzing nog niet is verkocht, wordt het 
geschonken aan stichting Hoop voor Albanië. ‘Behalve 
handtassen, riemen, shawls etc. die zijn minder mode-
gevoelig en houd ik langer op de plank.’ Wanneer een 
artikel daadwerkelijk is verkocht, ontvangt de klant 40% 
van de verkoopprijs.

Er is een rek met topmerken. Ook hierin een enkel nagel-
nieuw kledingstuk. De Ecco-laarzen komen rechtstreeks 
uit de doos, al is niet alles goud dat blinkt. Joanne: ‘Soms 
krijg je een topmerk met een foutje of een verkleuring. 
Aan mij te bepalen of iets verkoopwaardig is.’

Zo is rooklucht in kleding een remmende factor van be-
lang. ‘Ik rook zelf niet, dus ruik ik het geringste luchtje. 
Ik keur kleding daarop af. Dat is jammer, omdat het soms 
kwalitatief hoogwaardig is.’
Als vaste assistenten schakelt Joanne regelmatig man, 
dochter of vriendinnen in. ‘Alle hulp is welkom. Het is 
en blijft allemaal handwerk en dat kost tijd, maar het 
meeste doe ik alleen’.
Ook is Joanne seizoen bewust bezig. In de winter bij 
haar geen bikini’s en ’s zomers zoek je vergeefs naar 
dikke truien. Hetzelfde laken een pak als het gaat om 
schoeisel.

AnneLou & 2e hands kwaliteitskleding

Als nieuw, maar dan (soms) wat ouder

Ger van Veen mijmeringen

Als de mussen spreekwoordelijk dood van het dak vallen 
en half Nederland op het strand ligt te bakken, werken 
de brouwers zich in het zweet om bockbier te brouwen. 
Want zodra de bladeren beginnen te vallen, willen we 
massaal weer zo’n fijn glas stevig bockbier!

Maar is het nou Bokbier of Bockbier? Over deze bierstijl 
doen de meest wilde verhalen de ronde. Zo zou het bier 
een link hebben met de dondergod Thor, die met zijn 
bokkenwagen over de wolken scheerde en nu en dan 
zijn toorn in de vorm van bliksem op de mensheid los-
liet? Een mooi verhaal voor aan de borreltafel, maar erg 
waarschijnlijk is het natuurlijk niet.

Einbeck
Aannemelijker is het verhaal dat het bier afkomstig is uit Einbeck, 
een oude Hanzestad onder Hannover. Einbeck was in de late Mid-
deleeuwen een belangrijke bierstad. Met afgunst werd er door 
de hoge heren vanuit Beieren gekeken naar de populariteit van 
het Einbecker bier.
Het duurde tot 1614 voordat Elias Pichler er in slaagde om in 
Zuid-Duitsland een soortgelijk smaakvol bier te brouwen. Dat 
Einbecker bier zou in de Beierse volksmond verbasterd zijn tot 
Ainpockisch bier en uiteindelijk tot Ein Bockbier. Ook van dit ver-
haal doen talloze varianten de ronde. Dit verhaal heeft in ieder 
geval een groter waarheidsgehalte, dus wordt Bockbier bij voor-
keur met ck geschreven.

Ondergistend
In Nederland is bockbier een populaire biersoort. De radlers, al-
coholvrije en alcoholarme bieren hebben bockbier inmiddels qua 
volume ingehaald, maar desondanks staat bockbier hoog in de 
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Blaauw is een toestand

Olaf Blaauw

Thuisland

Aardige mensen
“Het lijkt me zo leuk om eens te kampe-
ren,” had Tourfah gezegd. “Zomaar op 
een mooie plek in de natuur, samen met 
Ahmad.” Vriendin Maartje snapte het 
helemaal, maar omdat “wildkamperen in 
principe verboden is in Nederland en so-
wieso niet verstandig voor een eerste keer” 
regelde ze een Natuurkampeerkaart, reser-
veerde een plek op een natuurcamping in Dor-
drecht en checkte samen met haar man Maarten de 
oude tent op waterdichtheid in de achtertuin. Als verras-
sing voor hun beider verjaardag gaven ze het jonge Syri-
sche stel een kampeerarrangement, inclusief vervoer. 

Het verhaal ontroerde me. Wat een prachtig cadeau! “Wij 
genieten er zelf ook van,” relativeerde Maarten, “het zijn 
ontzettend leuke en slimme mensen die in hun jonge le-
ven al veel hebben meegemaakt. Toen Ahmad in 2015 in 

Vlaardingen kwam wonen, kende hij niemand. We zijn aan 
elkaar voorgesteld tijdens een bijeenkomst, we houden al-
lebei van fotograferen en het klikte. En zo zijn ook Maartje 
en Tourfah later vriendinnen geworden. We vinden het fijn 
ze een beetje op weg te helpen. Het is gewoon een heel 
lief stel.”

Maarten en ik zijn nu zo’n twee jaar samen op pad om 
nieuwkomers te fotograferen en interviewen voor de serie 
Nieuw in Vlaardingen. Elke twee weken verschijnt er een 
portret in Groot Vlaardingen. Tijdens het eerste deel van 
de serie lieten we zien hoe vergunninghouders hun leven 
weer oppakken na hun vlucht uit een land in oorlog en wat 
daar allemaal bij komt kijken. Sinds maart spreken we de 
nieuwe Vlaardingers opnieuw om te horen hoe het nu met 
ze gaat. En nee, het zijn niet allemaal ‘hosanna-verhalen’, 

wél verhalen van dankbare en veerkrachtige mensen 
met een enorm doorzettingsvermogen. En altijd 

komen vrijwilligerswerk, buurtbewoners en 
maatjes ter sprake: hoe fijn het is om nieuwe 
mensen te ontmoeten, samen te eten, te 
sporten, een museum te bezoeken of ge-
woon wat te kletsen tijdens een wande-
ling. 

Zelf mocht ik deze zomer een caravan lenen 
van een vriendin. Een auto met trekhaak en 

chauffeur die naar Friesland wilde rijden, was 
wat lastiger te vinden, in de dagen na het ont-

stane idee, maar het aanbod alleen al maakte mij blij. 
Het werd uiteindelijk een ingerichte huurtent, inclusief BBQ 
en ‘animatie’. Voor een vriendenprijs. Over aardige mensen 
gesproken.

Uittip: Moestuinfestival in de Stadsgehoorzaal 
op vrijdag 23 november a.s.
          
            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

Zorgen om Peter

Ik maak me grote zorgen om Peter Spek, anchorman van 
Groot Vlaardingen. Hij is altijd positief, ook als er negatief 
nieuws is. Peter is veel te vrolijk. Dat is natuurlijk erg lol-
lig, maar niet altijd. Deze zomer schreef Peter het verhaal 
‘Krabbeplas krijgt een kwaliteitsimpuls’.  Het gebied in de 
Zuidbuurt gaat op de schop vanwege de komst van de 
Blankenburgtunnel. Nu is het een prachtig gebied. Stilte-
gebied ook. Veel diersoorten en redelijk vriendelijk voor 
wandelaars en hondenbezitters. De hond hoeft er zelfs niet 
aangelijnd te worden en mag zwemmen bij het zogeheten 
hondenstrandje. De kwaliteitsimpuls volgens Peter is een 
bomenweide bij de plas, een permanent festivalterrein met 
ruimte voor tienduizend bezoekers en een pad van 1200 
meter lang en vijf meter breed rondom het nieuw aan te 
leggen Krabbepark. Het rondje is bedoeld voor hardlopers, 
skeelers en fietsers. Kwaliteitsimpuls, dank je de koekoek, 
vernietiging van een prachtig stukje Vlaardingen, dat is het. 
Vooral dat rondje baart mij zorgen. Peter heeft die zorgen 
niet, sportman als hij is. Kwaliteitsimpuls kopt hij vrolijk. 
Wandelaars zijn in zijn verhaal het kind van de rekening. 
Al jaren worden zij geterroriseerd door vooral wielrenners. 
Een bonte stoet van ouwe mannen in te strakke pakjes die 
dag in dag uit het gebied vervuilen met hun drift om eens 

NAZOMEREN

Coverage
Zaterdag 1 september 17.00 uur. 

Mijn voeten zijn aan de grond genageld. Ik voel mij verle-
gen en nerveus tegelijk. Een beetje zoals Cyrano de Ber-
gerac, maar dan met een kleinere neus. Haar glimlach is 
betoverend. Haar ogen kijken elke keer weer verleidelijk 
in de mijne. Alsof ze wil zeggen: ‘Wat wil je? Ik ben er 
voor je. Zeg het maar gewoon’. Ik weet het, ik ben niet de 
enige. Mannen staan massaal voor haar in de rij. 

Zij is mijn Helena van Troje. Om haar liefde te winnen, 
wil ik best tien jaar oorlog voeren. Laat mij alsjeblieft 
haar Lancelot zijn. Mijn Elizabeth Taylor. Ik wil acht maal 
met haar trouwen. Mijn Natalie Wood. Alleen zou ik haar 
nooit van boord duwen. 

lekker door te rijden. Vooral als ze in groepjes opereren zijn 
ze een groot gevaar voor de samenleving. In een peloton 
naderen ze je van achteren met een vaartje van ver boven 
de dertig kilometer. Slechts een enkeling laat weten dat hij 
of zij vlakbij is. Eén stap naar rechts of links en ze rijden je 
aan gort. Dus wandelen op dat nieuwe pad kun je verge-
ten.  Maar ook hardlopers en skeelers moet je niet onder-
schatten. Die lui deinzen nergens voor terug. Als ze naast 
elkaar lopen of rijden komt niemand er langs. Opzij, opzij, 
opzij, wij hebben ongelofelijke haast, ademen ze chagrijnig 
uit. Vooral als er een vrolijke hond voor hun voeten loopt. 
Ook spelende kinderen zijn een doorn in het oog van de 
sporters. Het zijn rasegoïsten, dromend van een toptijd die 
ze nooit zullen halen. Ik maak mij ernstig 
zorgen om Peter omdat zijn kwaliteit 
de kwaliteit van de sporter is. 
Mijn kwaliteit is wandelen, met of 
zonder hond, dwars door de natuur, 
zonder steeds maar opzij te hoeven 
springen voor zo’n idiote sportfanaat. 

Ik denk dat ik Peter een cursusje 
‘wees ook eens negatief’, ga geven. 
Mag ik niet hopen dat hij daar ook 
weer positief over is.

Solo Sailing” to Vlaardingen by Tim O’Connor
The wind speed increases, the waves getting Bigger, slamming into us more frequently. The sun sets, dark now. Big storm 
racing across the ocean, Theanna directly in its path. Its going to hit us any minute now. I brace myself. I begin to pray, so 
would you. It hit, like a steam roller. The first lightning bolts followed. Lighting up the sky and the cabin.

Its total day light for a second or two. Exploding thunder, follows the lightning flashes. The horrible fear of being struck by 
lightning any second. I hate it. Again I see then hear the sharp crackling of another lightning bolt. That one sounds way 
too close. Its thunder is instantaneous, deafening. Rattles my bones, shakes my brain. Its like giant flashbulbs
going off in the cabin. Lightning is frighting. I’m terrified by the 
possibility of being hit by lightning. I hang on, ride it out, tossed 
around by huge waves. Theanna is bouncing and crashing all over 
the place. Electric veins shattering the black night electrocuting the
sky. Its a dreadful feeling, my boats main mast is the tallest thing 
around. Its just begging for the lightning to strike it. 
I try not to think about her masts, two lightning rods on deck.

I hang on for dear life.   

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

   Cadeaubon 
Cafe de Waal 

Zaterrdag 29 september 22.30 uur.

The Daltons zoeken al tien jaar naar de 
mooiste songs van het Woodstock-tijdperk om 

die op eigen wijze tot uitvoering te laten komen. 
Blues-, rock- en soul-klassiekers worden 

in onze eigen stijl gecoverd!

 Coverage speelt covers van bekende hits uit de 
70’s tot heden, gouwe ouwe worden moeiteloos 

afgewisseld met hits van nu, een gevarieerd 
pop/rock repertoire op hoog niveau en staat 

garant voor een te gekke avond. 
Maak het zelf mee en kom kijken en luisteren. 

Muziek bij Cafe de Waal!

Elke keer als ik haar zie dan hoor ik zangeres Astrud Gil-
berto ‘The Girl from Ipanema’ zingen. Of iets van Famke 
Louise. Onbereikbaar en een tikje arrogant. Ik voel mij op 
zulke ogenblikken een rood aangelopen kluns. Zij weet 
precies wat ik wil. Als zij voor mij danst, volgen mijn ogen 
stiekem haar bewegingen. Beeld voor beeld en in slow 
motion. 

Ik koester haar ruwe bolster en blanke pit. Haar onvoor-
waardelijke passie laat mijn hart sneller kloppen. Ik moet 
afstand van haar nemen. Mijn wensen zijn helaas al ver-
vuld. Een colonne met mannen verlangt eveneens naar 
haar. De ene nog gulziger dan de andere. Zij kan ze heb-
ben. Ze lust ze rauw.

Ik geef haar wekelijks geld voor haar onbetaalbare glim-
lach. Zij streelt dan altijd even met haar besmeurde la-
tex handschoen door haar blonde haren. ‘Dat is dan één 
euro en tachtig cent meneer’. Ik geef haar een muntje 
van twee. ‘Laat de rest maar zitten hoor’, zeg ik zacht. 
‘Dank u wel’, roept zij spontaan terug en gaat verder met 
haar volgende klant. Het is werkelijk geen geld voor zo’n 
heerlijk lekkerbekje.
              
Jan den Boer

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

Foto: Maarten Roukema

In de Nieuwlandstraat, vlak bij Café de Waal, telde ik de even huisnummers af. 
Iemand zat verscholen achter trouwjurken, dat was de buurman. De eigenaresse van AnneLou deed open 
nog voor ik kon kloppen. Ik stapte naar binnen en een charmante dame stelde zich voor: Joanne Verduijn.

Ik keek rond in de kleurrijke winkel vol tweedehands dames- en kinderkleding, accessoires en cadeauartikelen. 
Joanne zette koffie. Van de eerder door de telefoon “beloofde rommel” ontbrak ieder spoor. 

Zelf afficheert zij zich als de “Leukste winkel van Vlaardingen” en ik ben geneigd haar daarin gelijk te geven. 
Het is een kledingsprookjesparadijs.

Arend van der Salm Fotograaf, geboren in 1967 woont en werkt in Vlaardingen. 
Zijn liefde voor de camera begon al op jonge leeftijd. Nieuwsgierig en enthousiast 
als Arend was liep hij al snel rond met een camera. Om alles vast te leggen wat 
hij maar tegen kwam. Naast zijn werk als fotograaf voor bedrijven en particulieren 
maakt Arend regelmatig fotografische Stillevens. Iets waar hij erg warm voor kan 
lopen. Zijn stillevens zijn vaak een symbiose tussen fotografie en (oude) schilder-
kunst. De keuzes van o.a. fotobewerking, techniek, papiersoorten en lijstwerk 
zorgen hierbij voor een rustige, ingetogen sfeer welke voelbaar is op al zijn foto’s. 
            Voor meer informatie: www.ArendvanderSalm.nl
 
            Ook exposeren met uw werk? Mail naar marjon@cafe de waal.nl

Verder zijn er toch wel wat eigenaardige culturele verschil-
len waar je omgang mee moet vinden. Het Limburgs kent 
bijvoorbeeld 26 woorden voor “ja”, waarvan er zo’n 25 
“nee” betekenen. “Kum se mörge un tas koffie drinken 
bie mich” “Ja, gezellig!” = nooit op komen dagen, of mis-
schien volgende week, en dan is het ook opeens thee ge-
worden, of ranja. Maak er geen afspraak met een loodgie-
ter of parketlegger, laat je gewoon van kantoor wegbellen 
als ‘ie geheel onverwachts een keer arriveert. 

Als ik er goed over nadenk maakt het eigenlijk niet uit waar 
je je in Europa bevindt; in ieder land is de Noordelijke helft 
van de bevolking ervan overtuigd dat de Zuidelijke niet of 
nauwelijks deugt, of aan werken toekomt. Zo denken de 
Nordrhein Westfalers over de Baden Württembergers, de 
Piemontesen en Toscanen over alles onder Umbrië, Parijze-
naren over de Provence en de Catalanen over de Andalusi-
ers. Grosso modo meent Noord Europa ook zeker te weten 
dat het gehele Zuiden eigenlijk één groot Limburg is. 

Ik, als Holy-Noord kindje, meen echter wel te mogen vast-
stellen dat er vanuit de VOP en Rivierzone niet veel ver-
wacht mag worden. Nou ja, sommige van m’n beste vrien-
den wonen er, misschien dat ik er weer eens langs ga, als 
die verdomde Oost West Lijn een keertje van start gaat? 
Drie keer raden waar de constructie van dat tijd- en budget-
overschreidingskunststukje grotendeels plaats vindt. 
Ik geef je één tip, niet in Holy-Noord…

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

www.fundament-advies.nl

Fundament
maakt dromen waar!

Heerlijke bockbieren bij Eetcafe de Waal!

Tekst en foto’s: Peter Joore 

Voortraject
Joanne heeft zowel de MTS-mode en kleding als de 
Kunstacademie gedaan. Een eigen winkel leek lange tijd 
een utopie. Via een baantje bij een tweedehands kinder-
kledingwinkel, kreeg ze de smaak pas goed te pakken 
en AnneLou zag in 2013 het levenslicht.

Nog altijd gaat het met stapjes de goede kant op. Trots 
vertelt Joanne dat de omzet groeit, maar dat een salaris 
er helaas (nog) niet in zit. ‘Het kan beter,’ is ze beslist. 
‘Er zijn veel winkels en merken verdwenen uit het Vlaar-
dings stadshart, maar ik breng ze weer samen,’ lacht ze.

Tot slot deelt zij mee dat vrouwen uit alle hoeken van 
Zuid-Holland haar nering inmiddels hebben gevonden. 
‘Tot Haagse dames toe en steeds meer als vaste klant.’

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.

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

Mel la Mel
Single lady
Er wordt wel eens gezegd dat je na een scheiding 
dezelfde fases van rouw doorgaat als na een sterfgeval. 
Nou, ik heb het op internet opgezocht, maar ik kom 
nergens de paniekfase tegen waar ik nu in zit. 

Mijn ex heeft inmiddels een nieuwe vriendin en ik ben 
heel blij voor ze. Toch kan ik het haast niet geloven. 
We zijn even lang uit elkaar, maar ik raak totaal in paniek 
als ik denk aan een nieuwe relatie. De gedachte alleen 
al van samen zijn en hand in hand lopen, het laat mij 
hyperventileren en de geur van angstzweet walmt 
spontaan als intense eau de toilette om mij heen. 
Volgens mij lijd ik aan de overtreffende trap van 
bindingsangst. Ik heb niet eens meer nietjes, plakband 
of paperclips in huis. Alles wat met binden, hechten of 
samenvoegen te maken heeft, levert mij alleen maar 
bibberige bangigheid op.
Nu hoorde ik pas dat wanneer je over een angst heen wilt 
komen, je juist de angst diep in de ogen moet aankijken. 

Expo

The Daltons

Donderdag 15 november 22.00 uur. 

BEAUJOLAIS PRIMEUR

De Vaart

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.

Zaterdag 27 oktober 22.30 uur. 

Ziggy Stardust
Experirience

 is een zeer professionele band die met hun 
energieke en unieke show de meest 

uiteenlopende covers speelt. De show van Ziggy 
Stardust Experience staat garant voor een 

“dak eraf” en kippenvel moment. Deze band 
weet je volledig uit je plaat te laten gaan!

Dus uit een soort therapeutisch gedachtegoed date ik 
de laatste tijd zo af en toe voorzichtig weer eens een 
manspersoon. De dates slaan helemaal nergens op en 
blijven bij eenmalige ongemakkelijke ontmoetingen. 
Ik wil ook helemaal niks en zeker niemand diep in 
de ogen aankijken. Ik ben een onzeker bang muisje 
geworden. Bij elk lekker stukje kaas zie ik direct een 
muizenval. 

Misschien blijf ik wel gewoon de rest van mijn leven 
single. Daar is toch eigenlijk ook 
niks mis mee? Dan neem ik heel 
veel katten en maak verre reizen. 
Oh nee, als ik reis zijn de katten 
alleen. Of ik neem Netflix en eet 
emmers vol met popcorn, terwijl 
ik 24/7 marathons houd. 

Mmm... dat klinkt best sneu 
eigenlijk. Ik denk dat ik vanavond 
toch maar weer eens ga stappen.
 
Melanie Pelupessy

 

BENNE’S LATER Spot en spoken voeden kraaien
die me naar de ogen krijsen.
Ik heb geen weemoed te bewijzen
of zin in waar ik aan begin
 
dus laaf ik mij aan elke raaf
die nu al met mij huilen wil.
Alles beter dan de stilte
in voor mijn eigen ogen schuilen.

Waar ik bang voor ben
Waar ik bang voor ben is dat
ik in de spiegel kijk en dan
alleen mijn ogen nog herken
van wat er voor mij doorgaan kan.

Dat vreemde raven ook bij mij
komen spoken aan de deur
en ik een voorkeur voor hen heb
boven mijn verloren dromen
 
tot ik nog die raven hoor
wanneer mijn stem vergeten is
en wat ik niet wilde weten;
hoe het heet wat ik nu mis.

Vlucht vertraagd, 
geannuleerd of 
overboekt?

Claim uw vergoeding!

www.airclaimsupport.nl

Maandag 24 december 22.00 uur. 

KERST-
AVOND

Los Rancheros

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

staaltje cowboy / disco-rock en vooral veel lol 
en vrolijkheid!

Maandag 31 december 15.30 uur. 

OUDEJAARSBORREL

Big Bucks & Easy Money

Het enorme repertoire en het virtuoze gitaarspel 
zijn belangrijke ingrediënten van hun optredens.
Bij alle optredens die dit tweetal er al op heeft 

zitten is het publiek steeds weer verbaasd 
over de volle sound die de mannen produceren.

Verzoekjes zijn welkom bij Big en Easy.

Tweedehands dames- 
en kinderkleding,

accessoires en 
cadeau artikelen

Openingstijden: ma en di gesloten
woe t/m za: 09.30 - 17.00 uur

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

www.annelou.net

 

Leukste winkel van Vlaardingen

Nieuwlandstraat 6, 3131 VS Vlaardingen
Telefoon : 06-1310 3860
E-mail : info@annelou.net
Website : www.annelou.net

Woensdag t/m zaterdag open van: 09.30 t/m 17.00 uurNoot: ‘Waar ik bang voor ben…’ wordt opgenomen in de bloemlezing The Raven - Louter duisternis/Darkness there and nothing more. Edgar Allen Poe e.a. Stichting Spleen. 2019

In tegenstelling tot andere jaren zijn wij 

2e Kerstdag vanaf 12:00 uur geopend en 

op Nieuwjaarsdag gesloten!

   Cadeaubon 
Cafe de Waal 
Geef een dinertje cadeau! 
Wat geef je iemand die alles al heeft? Een onvergetelijk 
lekker dinertje bij De Waal. Met onze cadeaubonnen 
maakt u het zo gek als u zelf wilt. Passend voor elke 
verjaardag, Vaderdag, Moederdag of om zelf mee uit 
eten gevraagd te worden. Eet smakelijk in ieder geval! 


