LUNCHKAART

Spike & Bike

SOEPEN

Door: Peter Joore

Het bekendste dorp van Nederland ligt
vlak achtâh de dùine. De bewoners herkenbaar aan hun typische tongval - bij
buitenstaanders met een slok op snel tot
overdrijving neigend - is het een volkje
van regeren en musiceren. Wie zegt er
niets te zoeken te hebben is een leugenaar.

DINERKAART

Van 12.00 tot 17.00 uur

Tomatensoep (vegetarisch)					
Uiensoep gegratineerd met Gruyère				
Thaise spinaziesoep met kokos en garnalen			
Erwtensoep met roggebrood en katenspek (t/m 31 maart)
Soep van de dag				

SALADES
Fotografe: Tom Haanstra.

Ik stond pas, gewapend met een Zware van de
Weduwe, op een fietspad onder de rook van begraafplaats Oud Eik en Duinen, een no-ase van
maandagsrust, en staarde met afschuw naar alle
ingeblikte verkeer toen achter mij een melodieuze kreet klonk: ‘It’s a long way home!’
Uiterlijk was hij niet alledaags, apart zelfs; maar
als een verdwaalde gek zag hij er toch niet uit.
In zijn dik leren jack met strakke broek, halfhoge kistjes, zwart-witte Arafatsjaal en dito
pet, Pim Sierks zonnebril en filtersigaret in de
rechtermondhoek geklemd, leek hij eerder de
zanger van The Deaf of van Di-Rect. Qua stijl
blijven hangen in een tijd die hij nooit had meegemaakt stond hier voor mij een rocker op een
Puch met een zweempje Barry Hay. En een button waarop: Rolling with the punches. Ik hield
me gedekt.
‘Cool without you,’ klappertandde hij overtuigend als een GTST-topacteur. ‘Spike!’ riep ik. Hij
trok zijn wenkbrauwen op om te attenderen
zijn naam niet luid te brullen in de buitenlucht.
Alsof die van Oud Eik en Duinen achter ons aan
zouden komen!
Hij parkeerde zijn Puch baldadig tussen mijn gespreid onderstel, stak zijn hand uit, wees naar
de bagagedrager en zei: ‘Ga zitten. Dat is een
tijd geleden. Tof je weer te zien. Je schrijf ster is
rijzende, weet je wel.’
Ik ging zitten, Spike gaf gas en met een zwier
reden we een garage binnen. Die was in overeenstemming met zijn kleding: rijdende relikwieën uit vervlogen zwart-wittijden en onvervalste monocultuur. Toen we elkaar blij in de armen
vlogen, viel het me op dat zijn trui groen was.
Dat was goed.

‘Nozemolie?’ bood hij aan.
‘Liever uit de spuit.’
‘Niet die van Normaal of Feestfabriek.’
‘Doe dan maar uit de motoroliefles.’
Even was het stil.
Toen (unisono): ‘Smerig lekker.
Een mix van peper, chili en citrus!’
‘Ga gerust op de werkbank zitten terwijl ik je
een Jack Daniels inschenk.’ Het Achterhoekse
speel- en indrinkmoment was duidelijk voorbij.
Spike liep naar een gereedschapskist waaronder
de dubbele blauwe klep twee glazen en de bekendste fles met zwart-wit etiket schuilgingen.
Hij bewoog zich vloeiend, swingend als Penny de Jager rond 1970. Ik zat naast een bankschroef met mijn rug tegen een sleutelbord.
Mijn voeten bengelden boven de beton-grijze
vloer, begerig als een kind dat een cadeautje
verwacht. Voor Spike restte een bierkrat van nationale allure met rode ster.
‘Weet je,’ sprak ik blij, ‘deze garage is geweldig.
Daar kan geen kroeg tegenop. Ik denk dat dit
lekker feesten wordt. ‘Met tabak erbij,’ Spike
zat ook niet zonder tekst.
Terwijl we babbelden en alle nieuws de revue
lieten passeren hield Spike het tempo hoog door
met gewillige hand almaar Jack bij te schenken.
We lachten en schudden ons hoofd van pret
terwijl Q65 en ander Hofstedelijk materiaal uit
plastic boxen klonk: historie troef. ‘Niks leuker
dan lekker drinken, ouwehoeren en een beetje
zingen. Er is voor alles tijd en als we weer wakker zijn is het vroeg genoeg om op te staan.’
De droom was mooi. Nu de kater nog.

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.

Bierkaart voorjaar
Dit voorjaar hebben wij naast ons vaste assortiment
de volgende bieren voor u uitgekozen:

BIEREN OP FLES
Brugse Zot Blond 6%
Goudblond bier met een grassig
aroma, citrus tonen en kruidnagel.
Lekker bij de gamba’s of het kaasplankje.
’t IJ Natte 6,5%
Een roodbruine dubbel met een zoete aroma van
bruine suiker, rozijnen en zwart fruit. Lekker in combinatie met de mixed grill of de salade met geitenkaas.
Brewdog Punk IPA 5,6%
Lichtgoud bier met aroma’s van tropische vruchten
en karamel. Past goed bij onze hamburger of rib-eye.
Poperings Hommelbier 7,5%
Goudgeel biertje met aroma’s van grassig hopen fruit.
Afdronk met smaken van honing en komijnzaad. Lekker
bij de doperwtenpuree met gele biet.
St. Bernardus Wit 5,5%
Troebel witbier met aroma’s van citrus, sinaasappel en
kruiden. De afdronk is fris en beetje zurig. Past goed bij
de salade met gerookte zalm
of de dorade van de grill

DIVERSE BIEREN VAN DE TAP
Deze bieren zullen dit kwartaal
afwisselend op onze tap verschijnen
Vedett Extra White 4,7%
Vol en romig van smaak. Frisse geur van citrus met kruidigheid van koriander, met een lange en frisse afdronk.
Lekker met onze vismix of de hele dorade van de grill.
’t IJ Paasij 7%
Licht amberkleurig bier met een zachte, kruidige
smaak. Lange, frisse en tintelende afdronk. Past goed
bij de vegetarische roti of Thaise curry van kippendijen.
Jopen Lentebier 7%
Licht amberkleurig bier met een fruitige, licht bittere
smaak. Lekker in combinatie met de Thaise curry van
kippendijen of tempura van gamba’s.
Leffe Dubbel 6,5%
Bruin bier met een volle aroma van toffee en karamel.
De afdronk is kruidig en droog. Past goed bij het lamsstoofpotje.
Delirium Tremens 8,5%
Licht troebel, goudgeel bier met een zoete smaak van
banaan, vergezeld van kruiden. Droge, lichte bitterzoete
afdronk. Past bij goed de salade met gerookte zalm.

5,00
6,00
6,50
6,50
dagprijs

(Salades als maaltijdsalade 2,75 extra)
8,75
9,25

Salade van spinazie met limabonen, groene asperges, bosui,
macadamianoten en parmezaanse kaas			

9,25

Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel

9,25

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

| Zacht wit puntje - 0,50

3,75 		Gezond
Warm vlees
3,75
Hete kip
4,25
Tonijnsalade
4,25		
Geitenkaas met pesto,
4,25
pijnboompitten en honing
4,25
Garnalensalade
4,75 		
Gerookte zalm
4,75
4,75

DIVERSE LUNCHGERECHTEN

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

Boterham zoet (jam, hagelslag/vruchtenhagel of pindakaas)
2 kroketten
met brood 6,25
met frites
Gehaktbal
		
met brood 6,25
met frites

2,00
7,25
7,25

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)

7,25
8,25
8,75
9,75

Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter

4,75
6,00
6,75
6,25
6,25
6,00

naturel
		
ham of kaas		
ham-kaas		
rosbief
		
spek		
3 in de pan 		

2 eieren 4,25
3 eieren
2 eieren 5,00
3 eieren
2 eieren 5,75
3 eieren
2 eieren 5,25
3 eieren
2 eieren 5,25
3 eieren
(kaas, rosbief en ham)

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			
Gegrild turks brood met groenten, mozzarella en paprikasalsa
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			
Rundsaté met frites of brood en salade 		
Kogelbiefstuk met frites of brood en salade 		
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

WISSELENDE GERECHTEN (zie ons krijtbord bij de bar)
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 4,25 extra)

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

PISTOLET (WIT of BRUIN) Glutenvrij + 0,50

Van 17.00 tot 22.00 uur

5,75
7,75
5,75
7,00
8,00
6,75
7,50
7,75
9,50
11,00
12,25
13,50
16,50

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

2,75
2,75
3,25
3,75
3,75
4,75
4,75

Tonijnsandwich					
Clubsandwich 					
Makreelsandwich
				
Zalmsandwich 					

6,75
7,25
7,25
8,00

Stokbrood kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli
Extra bakje kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli

Tomatensoep (vegetarisch)
Uiensoep gegratineerd met Gruyère
Thaise spinaziesoep met kokos en garnalen
Erwtensoep met roggebrood en katenspek (t/m 31 maart)
Soep van de dag				

8,75
10,50
10,50
10,50
12,00
dagprijs
3,75
1,00

5,00
6,00
6,50
6,50
dagprijs

Carpaccio de Waal

8,75

Salade met lauwwarme geitenkaas,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Idem, maar spekjes erbij 					
Salade van spinazie met limabonen, groene asperges, bosui,
macadamianoten en parmezaanse kaas
Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel

7,25
7,75
7,75
7,75

VEGETARISCHE GERECHTEN

Spinazie-lasagne met tomatensaus, bechamelsaus, geitenkaas
en parmezaan
Doperwtenpuree met feta, gele biet, groene asperges,
rode uien-granaatappelchutney en gegrild brood
Roti met bloemkool, aardappel, pompoen, boontjes en ei

14,00
14,00
14,00

VISGERECHTEN

Roergebakken zalm en garnalen in oestersaus met paksoi, tomaat,
sojabonen en rijst
Vismix van makreel, kabeljauw en gamba’s en kreeftensaus
Hele dorade van de grill
Gamba´s in kruidenboter gebakken en afgeblust met Pernod

VLEESGERECHTEN

19,50
19,50
19,50
20,00

Kipsaté van de grill
Hamburger de Waal speciaal met frites
Rundsaté van de grill
Thaise curry van kippendijen met rijst, groenten, cashewnoten en ei
Lamsstoofpotje met krieltjes, groene asperges en doperwtenpuree
Kogelbiefstuk met pepersaus
Mixed grill van kippendij, spare-rib, biefstuk en varkensfilet
Rib-eye Béarnaise
Spare-ribs

11,00
12,25
13,50
14,00
17,50
17,75
18,50
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

6,00
7,00
7,50
8,00
8,00
8,00
8,25
11,50

SUPPLEMENTEN

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

NAGERECHTEN

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

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

Texels Skuumkoppe 6%
Donker witbier met een frisse, fruitige en
romige smaak. Fruitige afdronk met bittere tonen.
Lekker bij een warme appeltaart met slagroom.

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

Luca

Nawish

Bob

Storm

Sarina

Roy

Kai Arne

Vlucht vertraagd,
geannuleerd of
overboekt?

IJsblokjes en
crushed ice shop
de ijslijn.nl

Claim uw vergoeding!

Vandaag nog ijs
of ijsblokjes?
Bel direct
06 10 - 200 200

www.airclaimsupport.nl

Maurice

Sam

Sieb

Caroline

Lisa

Bruschetta’s met prosciutto,
gorgonzola en parmezaan
Roergebakken garnalen
met knoflook en sherry
Gefrituurde sprotjes
Tempura van gamba’s (3 stuks)
Tapas “Van het Huis”

6,25
6,75
6,75
8,50
dagprijs

VOOR DE LEKKERE TREK!
Worst
3,50
Olijven
3,50
Kaas
4,00
Oude Rotterdamse kaas
6,00
Frikandelletjes of kaassoufflés
of kipnuggets
4,00
Nacho’s met pittige paprika-salsa 3,50
Nacho’s met gesmolten kaas
en pittige paprika-salsa
4,50
Kippenpootjes
5,00
Rotterdamsche bitterballen
5,25
Calamares
5,75

Vlammetjes
6,00
Bittergarnituur klein (10 st.)
6,25
Bittergarnituur groot (15 st.)
8,25
Koud/warm bittergarnituur groot
(15 st. met kaas, worst en olijven) 10,50
Vegetarische miniloempia’s
4,00
Vegetarische bitterballen
5,25
Vegetarisch bittergarnituur
(9 st. met kaassouffles, miniloempia’s, bitterballen en olijven) 6,25
Kaasbordje
9,75

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

HERKOMST DRUIF

LEKKER BIJ

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

Chardonnay
Rivaner, Riesling
Macabeo
Sauvignon Blanc
Elzas
Macabeo, Parellada

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

ROSE
Claude Val Rosé
Barefoot White Zinfandel
Cava Brut Gran Espanoso

Frankrijk
Syrah, Grenache
Californië
Diverse druiven
Spanje, Cava Trepat

Apéritief, witvis
Vis, zachte kaas
Witvis, salade, worst
Romige sauzen, vis, salades
Zalm, vismix, Zarzuela, uiensoep
Lekker als aperitief en bij salades

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

GLAS/FLES
3,80
3,20
3,80
3,80
3,80

Wij
selecteren
onze eigen
losse thee

/ 18,50
/ 18,50
/ 18,50
18,00

3,80 / 18,50
3,80 / 18,50
18,00
7,50

Koffie
en thee
Kinder melkschuim

Warm Appelgebak 4,00
Wisselend koekelataart 4,75
Proeverij van BonBons 2,25

/ 18,50

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

MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco
Piccolo flesje

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

1,00
2,20
2,30
2,40
2,40
2,60
2,60
2,80
4,00
0,70
6,75
7,75
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 2,20
Verse muntthee
2,60
Daarmee is een constante kwaliteit van ons
Thee met verse citroen
2,40
assortiment gegarandeerd.

		

Het keukenteam van Eetcafe de Waal wenst u smakelijk eten!

Mayel

Geitenkaaskroketjes
met mosterd-honingsaus
5,25
Indonesische gehaktballetjes
met sojasaus en sambal
5,50
Aubergine-paprikarolletjes met feta 5,50
Mosselen in knoflook-dragonroom 6,25
Crostini geitenkaas en spinazie
6,25

2,25
2,75
3,25

Menu also available in English.

Jan Willem

HEERLIJKE TAPAS GERECHTEN

Hypotheekgesprekken
zijn
aangenamer
met
goede koffie
maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Ger van Veen mijmeringen
Vlaardingse lente

De lente is natuurlijk een prachtig jaargetijde. Een nieuw
begin. Liefde, dat is het voorjaar. De nijlganzen zwemmen
met hun pasgeboren kroost liefdevol in sloten, plassen en
vijvers. En ergens op een bankje bij de Krabbeplas kussen
twee pubers met elkaar. Als ik al die voorjaarstaferelen zie
schiet ik meer dan eens vol. Dan krijg ik hoop op een betere
wereld.
Maar die hoop blijkt ijdele hoop omdat ik tussen het jonge
groen en de babygansjes een drijvend vlot aan bierblikken
waarneem. Halve literblikken zijn het. Maar ook allerhande
andere zaken die de mens wegdoet liggen verspreid over
de Vlaardingse wegen, paden, lanen en watergebieden.
Ik woon in de Westwijk. Daar is het een vuilnisbelt. Het is
gemakkelijk om de gemeente de schuld te geven van al
die smeerboel. De gemeente doet echter haar best. Overal
zijn vuilnisbakken geplaatst en grondbewerkingsbedrijf
Blijdorp ruimt regelmatig de boel op. Maar als de noeste
werkers hun hielen gelicht hebben begint alles opnieuw.
Binnen één dag is het vuil weer terug.

Column

De politiek had bij de vorige verkiezingen toch beloofd
Vlaardingen schoon en veilig te houden. Ze spraken mij
meer dan eens aan om ook mijn mening te horen. Vooral de
plaatselijke partijen wilde mij laten weten dat zij de burger
koning wilde maken. Ik zie de politieke jongens en meisjes uit de gemeenteraad en de partijen nooit meer in mijn
wijk. Ze zijn mij en mijn wijkkompanen vergeten. Ze vechten elkaar liever de tent uit. Rollebollen over het pluche en
geven elkaar de schuld van al het eigen onvermogen om
de haringstad te besturen. De macht kent zo haar of zijn
beperkingen.
Rechts, links, midden... het maakt
mij geen ruk uit. Ik wil gewoon
een schoon en veilig leven. Wie
dat voor elkaar krijgt is mijn held.
Ik heb er niet veel fiducie in maar
ik blijf hopen omdat er altijd een
nieuwe begin is. Een nieuwe lente.
Een Vlaardingse lente.

Ongewenst gedrag duurt voort omdat het iets oplevert,
lees ik in Volkskrant Magazine, of om iets ergers te
voorkomen. Ik kan mij er helemaal in vinden, word er zelfs
vrolijk van. Zo gaat dat als je leest dat het bij anderen ook
vaak anders loopt dan gewenst. En ik ga voor mijzelf na
waarom ik soms zo hardnekkig blijf vasthouden aan wat
niet werkt. Waarom zou ik het plantje niet verplaatsen?

Marleen Bos

Het seizoen van… lentebock!

De lente komt aan*)
B stapt binnen en zegt: “Dat pannenkoekplantje kun je
beter op een lichtere plek zetten, zo gaat ie dood.” Ik zeg
niks, maar denk: waar bemoeit ze zich mee. Dat plantje
staat daar best. Esthetisch geheel op z’n plek.
P, een oud-cursist, gaf het me een half jaar
geleden. Zomaar. Met muntjes in de aarde.
De symboliek ervan heb ik niet onthouden,
het schrijfcafé druppelde binnen en m’n
aandacht verschoof naar begroeten,
koffie en thee.
Voor iemand die onder de juiste aandacht
allerlei moois ziet gebeuren, heb ik
opmerkelijk weinig geduld met planten.
Water geven en dan nog zeer onregelmatig,
is zo’n beetje wat ik doe. En af en toe een dood
blad verwijderen. Groeien naar behoren moeten mijn
vier groene huisgenoten zelf maar regelen. Ben ik ook niet
altijd hoogst verwonderd als de kale stronken in de tuin,
in februari en maart zomaar opeens weer vanzelf tot bloei
komen? Oké, binnen regent het niet. Maar verder lijkt de
natuur prima voor zichzelf te kunnen zorgen.

Hm. Het hoeft kennelijk niet altijd moeilijk en ingewikkeld
voor het beste resultaat.
En hoe zit het eigenlijk met die munten? Twee klikken
verder en ik lees:
Plaats een muntstuk in de aarde bij je pannenkoek en de plant begint spontaan welvaart
aan te trekken.
Ik ben even stil. Is het de lente? Is het
de pannenkoek met munten? Is het de
moed om te doen wat ik moet doen?
Want mijn persoonlijke welvaart is al een
tijdje aan het groeien. De lucht is blauwer,
het gras is groener. Mijn lach is blijer.
De lente komt er niet alleen aan, maar ook
bínnen. Laat de zon maar schijnen.

In de voorgaande jaren begon het terrasseizoen voor mij traditioneel met een lentebok, maar dit jaar moest ik genoegen nemen
met een Tripel Karmeliet – wat overigens niet vervelend was. Toen ook ik in de zon was gaan zitten, kwam ik tot de conclusie dat
het voor mij geen échte terraservaring is zonder een lentebok. Gelukkig is het bijna zover. Binnenkort kunnen we genieten van de
zon met één van onze drie lentebokken: Hertog Jan Lentebock, Jopen Lentebier en PaasIJ van Brouwerij ’t IJ.
Jopen Lentebier is een donkerblond biertje van 7% met een stevige schuimkraag. De geur van het bier is
licht zoet, met aroma’s van vers fruit. De Amerikaanse hop zorgt voor fruittonen en bitterheid, terwijl het
korianderzaad kruidige tonen toevoegt. De afdronk is fris en fruitig, met een licht bittere nasmaak.
Jopen lentebier laat zich ideaal combineren met oosterse gerechten. Probeer hem eens met onze
tempura van gamba’s van de tapaskaart!

Hertog Jan Lentebock is een helder goudgeel biertje van 7,2% met een stevige, witte schuimkraag. De eerste slok is stevig,
bijna pittig. Daarna verandert de smaak naar een iets zoeter bier met een romige en fruitige smaak van appel en peer, met een
hint van honing. De afdronk is stevig, met de zoete tonen van peer en honing, met een fris zuurtje van de appel. Door de romigheid
van het bier, combineert het goed met ons kaasplankje.
Wat mijn eerste keuze dit jaar wordt, weet ik nog niet. Voor nu laat ik de winter achter me
door nog één Straffe Hendrik Quadrupel te nemen. Nog zo’n traditie.

Bij de alom aanwezige erotica best een prettige bijkomstigheid, al liet het daarmee verdomd weinig aan de verbeelding over.

Olaf Blaauw
Het was een middag als vele andere, de zon straalde mij
pijnlijk wakker door het slaapkamerraam en maakte me
daarmee gelijk bewust van de levensgrote kater die nog
wel even mijn aandacht zou weten vast te houden. Het
moest een goed feestje zijn geweest, want ik kon me er
hoegenaamd niets van herinneren. Met wat pijnlijk gefriemel wist ik mijn polsen uit de aan de spijlen van het bed
bevestigde handboeien te bevrijden. Wie de man naast mij
was? Ik had geen idee, ik heb niet zoveel vrienden van dik
in de zeventig, maar deze hoorde er al zeker niet bij, met z’n
zelfgenoegzame glimlach rond de slordig gestifte lippen.
Ontbijtlunch leek mij wel gepast, dus ging ik maar eens
op strooptocht door deze mij voorlopig onbekende woning.
Onderweg naar waar ik de keuken vermoedde, viel mij de
kwaliteit van de kunst aan de muren op, we hadden hier te
maken met een fijnproever, met voorliefde voor de meer
figuratieve stijlvormen.

Solo Sailing” to Vlaardingen by Tim O’Connor

We are sailing. Hard on the wind, close hauled.
Excerpt from Tim O’Connor’s book: “Part One Frantic Romantic”.
More? Check his website at: www.hitchhikingpoet.com

BENNE’S LATER
Ik heb alles gezegd

Nu ik alles weer gezegd heb
en wel meer dan dat vergat
weet ik iets wezenlijks vergeten
in de bochten van het pad

In de pas van de bravoure
wanneer kom ik op een punt
mezelf weer eens fluitend tegen
gun ik dat hij mij dat gunt

Nu ik iedereen gezien heb
die ik ditmaal kennen mag
voel ik mij een lieve vreemde
met een net te rechte lach

Verwonder je je om de bermen
om en om en om wat gaf
vind een maat in je geslenter
en dwaal zo van je padje af

De Waal GADGET
LED it all Crow.
Witte muizen, zwarte kraaien.
Binnen of buitenverlichting
niets is raar, betreft
verlichting dit jaar.

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

Een date met Ms. Black

‘Sorry dat ik wat te laat ben’, zegt zij met een lichte desinteresse. ‘Fashionably late’, hoor ik mijzelf denken. Ze
ziet eruit alsof ze is weggelopen uit een verhaal van
Edgar Allen Poe. Ravenzwart haar en dito kleding.
Wel elegant. Smaakvol. Maar ach... wat weet ik
van mode. Volgens mij heeft ze alles op internet
aangeschaft. ‘Geeft niks. Ik zat op Tinder alweer
te kijken naar een eventuele volgende afspraak’,
grap ik nerveus. Een zelfverzekerde lach verschijnt op haar gezicht. Dit is een pro. Een kenner op het gebied van dating. Dit is absoluut een
gelukkige huisvrouw! We bestellen twee glazen
wijn. Rood. Zij liegt denk ik wel over haar leeftijd.
‘Ik vind dat zo’n te gekke film!’ Ze oreert al zo’n kleine
20 minuten over een licht sadomasochistisch niemendalletje. Beoordeling: 4,1 op IMDb.
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

Aan het aanrecht een mannenshirt met eindeloze benen
er onder, het hoofd verscholen achter de damp van een
ogenschijnlijk verse kop koffie. “Je zult wel dorst hebben.”
stelden de benen redelijk naar waarheid vast. Niet de lulligste zijnde, liet ik mij de eerste stap naar katerverwerking
dan ook zonder protest inschenken. Waar de hel bevond
ik mij?! Ik wierp een blik voorbij het mannenshirt richting
de straat. Statige grachtenpanden verwaardigden zich naar
mij terug te staren. Okay, ik was dus niet in één of ander
Belgisch landhuis verzeild, dat scheelde dan weer. Ik wierp
het mannenshirt een laatste blik van verstandhouding toe,
propte een halve croissant van het aanrecht in mijn mond
van leer en besloot op zoek te gaan naar kleding om een
veilig heenkomen te kunnen gaan zoeken.
Waarschijnlijk op intuïtie had ik binnen no time een inloopkast te pakken met voldoende schoenen, overhemden en
pakken om niet alleen een haastige, maar ook een modieuze aftocht te kunnen blazen. Tot mijn stijgende verbazing,
allemaal in mijn maat, hier en daar zelfs kunstig voorzien
van mijn ingestikte initialen. Het kwartje begon langzaam
te vallen.

De hele conversatie wordt een beetje eentonig. De barman bemerkt mijn verveling en schenkt onze glazen weer
vol. Met een subtiele knipoog wenst hij mij virtueel succes. Terwijl ik knikkebollend verlang naar het einde van
deze cinefiele monoloog valt mijn oog op haar armen.
Als zij gebarend met haar handen enige hulpstukken uit
deze zwaar overschatte kaskraker visualiseert, wordt
er onder haar mouwen een kleurenpalet aan tatoeages
zichtbaar. Achter haar Zalando outfit verbergt zich een
prachtig schilderij. Een levenswerk! Ze bemerkt mijn interesse voor haar collage huidversieringen en haar ongedwongen lach verandert in een onzekere glimlach. Haar
ogen lijken te glinsteren. Wat zijn ze mooi!
Ze is plots stil en lijkt wel verlegen. Haar adoratie voor
Mr. Grey maakt even ruimte voor de zwoele, donkere
stem van Mr. White die wel héél toevallig over de
speakers klinkt. De barman kan zijn glimlach niet
onderdrukken. Love Unlimited. Mijn hart begint
iets sneller te kloppen. Zou het dan toch zomaar kunnen dat tijdens een eerste ontmoeting de vlam overslaat? Ze kijkt een beetje
langs mij heen. Mijn handen worden klam.
Jezus, ik heb mijn huis niet opgeruimd. Stel
voor dat zij met mij... Ze staat onverwachts op
en betaalt haar geconsumeerde deel. Ze loopt
gehaast richting uitgang en draait zich nog snel
even om. ‘Sorry, ik moet er snel vandoor.´
‘Ja, we appen!’

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

www.urbindsign.nl
Hoogstraat 72 (Afrol)
Facebook/urbindsign

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

Maatje Langbroek schildert al vele jaren onder de naam Matie!

Ze begon bij Psychopolis in Den Haag met modeltekenen, in de klas van Jan Sierhuis.
Enkele jaren daarvoor kreeg ze schilderlessen in verschillende ateliers te Rotterdam. Momenteel werkt Matie graag aan portretjes, maar ook vormen en kleuren brengt ze met
plezier in evenwicht om er 1 geheel van te maken. Hoe meer vormen, hoe meer uitdaging
zij erin ziet. Het schilderplezier is altijd weer de drive om door te gaan.

Expo

45 jaar
persoonlijke

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!

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

keer niet aankunnen strekt de passagier tot financieel
voordeel. Verwacht wordt, dat als de knelpunten niet
snel worden aangepakt, in 2040 jaarlijks 1,5 miljoen helemaal niet meer kunnen plaatsvinden. Binnenkort zullen dagelijks 470.000 passagiers met een vertraging tot
twee uur worden geconfronteerd.

Air Claim Support

De vliegroutes vanaf en naar Schiphol die de meeste
vertraging genereren zijn: Amsterdam-Barcelona en
Barcelona-Amsterdam. Veelal het gevolg van operationele problemen bij de Spaanse luchtvaartmaatschappij
Vueling en de nodige stakingen van de Franse verkeersleiding.

Vliegensvlug verdienen?
Tekst: Peter Joore

Air Claim Support is volmaakt gelukkig als er een vliegtuig vanwege overmacht zeker
drie uur vertraging oploopt. Sadistisch? Misschien, maar dit houdt in dat “slachtoffers”
tot € 600,- kunnen claimen en terugvorderen van de luchtvaartmaatschappij.
Dit kun je allemaal zelf regelen, maar wie verstandig is
laat het aan Air Claim Support over. Dit Vlaardingse bedrijf weet de weg, handelt claims snel af en zorgt ervoor
dat alle revenuen bij de klant terecht komen.
Wie denkt recht te hebben op een uitbetaalde claim,
betaalt eenmalig € 10,- per gezin/groep. Dat zijn kosten
die worden gemaakt ter verificatie van de persoonsgegevens.
Nu de zomer met rasse voorjaarsschreden dichterbij
komt neemt het aantal (camping) vluchten toe. Dus ook
het aantal vluchten dat niet op tijd vliegt. Van en naar
luchthaven Schiphol nemen jaarlijks circa 100 miljoen
toeristen en zakenmensen het vliegtuig. Hiervan komt
globaal 1% in aanmerking voor een geldige claim.

Mel la Mel
Een date met Mr. Grey
“Mam, dinsdagavond heb je een date. Hij is geen muzikant, maar houdt wel van muziek. Hij heeft halflang haar,
snorretje, getrimd baartje en draagt ruitjes bloezen. Daar
hou je toch van? Hij schrijft trouwens ook, net als jij. Ik
heb z’n Insta, Facebook en al zijn contacten gecontroleerd, hij is oké.” Mijn dochter heeft onder mijn
naam een Tinder account aangemaakt, onder het
mom van: zoek een geschikte man voor mam. Ze
draait haar mobiel in mijn richting en ik zie een
foto van een man met een zonnebril. “Hij liegt
denk ik wel over zijn leeftijd.”
Inmiddels hebben we twee wijntjes op en ik
hoor mijzelf driftig praten over de film Fifty
Shades of Grey. Hoe is het gesprek hierop beland
en hoe kan ik het onderwerp veranderen? Mijn
date lijkt wel te luisteren. Hij knikt zijn hoofd en
humt af en toe. Maar dit is toch niet waar je het op
je eerste afspraakje over moet hebben? Zou de barman
door hebben dat dit ons eerste afspraakje is?

Air Claim Support zorgt ervoor dat gehonoreerde claims
(tot € 600,- intercontinentaal en tot € 250,- binnen Europa p.p.) geheel bij de klant terechtkomt. In vergelijking
met andere aanbieders van deze service, die de eigen
kosten van de claim afhalen, bent u bij Air Claim Support
zo’n 30% voordeliger uit.

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

Op nummer drie Amsterdam-Antalya. Hiervoor zijn
technische problemen bij Onur Air vaak de oorzaak. Dan
Amsterdam-Gatwick en Amsterdam-Luton Town. Geheel
in de traditie van het perfide Albion is het weer grote
boosdoener.
Wie iets verder weg gaat weet van vertraging van en
naar Rome Fiumicino. Ook hier spelen stakingen en de
vaak niet aflatende wind een prominente rol.

Claims tot € 600,- intercontinentaal
en tot € 250,- binnen Europa p.p.
Een vlucht naar de vakantie-eilanden Palma de Mallorca
en Ibiza zijn qua efficiëntie geen garantie voor een spoedige terugvlucht. Het verlengt misschien het vakantiegevoel, maar ook hier spelen stakingen de hoofdrol.

Dwars door mijn verhaal heen, over stropdassen en
knooptechnieken, vraagt mijn date opeens: “Kan ik niet
gewoon in je ogen kijken?” Enigszins onder de indruk
door deze onverwachte dominantie bijt ik zenuwachtig op mijn lip. Zo begint het natuurlijk.
Maar dit is niet wat ik wil.
Ik ontwijk zijn blik.
Zal ik naar huis gaan?
Mijn handen worden klam.
Blinddates zijn niks voor mij.
Alhoewel, een blinddate met
Mr Grey? Hoe zou zo’n
avondje eindigen?
Vast niet met een lullig
zinnetje als: “Ja, we appen!”
Melanie Pelupessy

facebook.com/cafedewaal
instagram.com/eetcafe_de_waal

Muziek bij
Cafe de Waal!
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!

Zaterdag 30 maart
22.30 uur.

Dat de Europese vliegvelden de groei van alle luchtverIk schaam me kapot. Oké, mijn date ziet eruit als een
rockgod, maar hoe wanhopig kom ik over als mensen weten dat dit een Tinderdate is. En is Tinder niet alleen voor
mensen die alleen maar s-e-k-s willen? Hoe lang heb ik
het eigenlijk al niet gedaan?

Volg het nieuws van Cafe de Waal

Jonny Smokes and
The Electric Campfire

Het aantal geannuleerde vluchten op Schiphol blijft (in
tegenstelling tot het aantal toestellen) stijgen. Dit heeft
te maken met de te magere maximale capaciteit van de
luchthaven die eenvoudigweg is volgepland. In 2018
hadden volgens de Europese Verordening 261/2004 liefst
839.500 passagiers recht op een vergoeding vanwege
een vertraagde of geannuleerde vlucht.

Tot Europees slot is er de vlucht naar Lissabon. Ook hier
stakingen, meest ten gevolge die bij Vueling en enige
operationele ongemakken.
Wie niet kijkt op een uurtje meer of minder, doet er kennelijk goed aan naar een van bovenstaande bestemmingen af te reizen. Vaak is de prijs van een ticket aanvaardbaar en kan een vergoeding tot gratis vervoer leiden.
Dus mocht u deze zomer worden geconfronteerd met
vertraging of annulering van uw vlucht: schroom niet
en klik op: www.airclaimsupport.nl. Iedere aanvraag
wordt snel verwerkt en leidt tot 100% uitbetaling van
uw claim.

Drumgoeroe Ralph de Jong, Marco Vogler en
Jonny Smokes gaan Cafe de Waal op muzikale
stelten zetten. Wat zal de speakers verlaten
deze avond? Denk aan Ed Sheeran, huil bij Jack
Johnson, droom van Nirvana, U2,
de Golden Earring tot aan Justin Timberlake.

KONINGSNACHT

VALIUM

Vrijdag 26 april 18.30
uur.
Het repertoire van Valium bestaat uit covers uit
de jaren ‘60, ‘70, ‘80 & ‘90 verdeeld in Pop, Rock,
Singer Song en ieder jaar komen daar weer nieuwe
nummers bij. Valium probeert het repertoire zo
breed mogelijk te houden zodat zij het publiek
kunnen geven waar zij om vraagt.

Stichting Claim Support
Oosthavenkade 39b, 3134NW Vlaardingen
Email: info@airclaimsupport.nl
Telefoon: 010 - 2452077

KONINGSDAG

Service!

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

Cadeaubon
Cafe de Waal
Geef een dinertje cadeau!

Gespecialiseerd in
elektrotechniek sinds 1995.

Al meer dan

Verkrijgbaar bij:
			
			
			

De kunstmuur in Café de Waal.

Ik struikelde de keuken binnen.

Schrijfwerk Marleen Bos

I clip on deck. Slowly but surely I manage to get the sails up. The mainsail and the large working jib are up. I tie off the
jib halyard, the sails flapping wildly. I reach the cockpit,
I disengage the autopilot clutch. I take over, turn the wheel
starboard, fall off the wind,until the sails stop their wild flapping.
Their white belly’s full of wind, we heel over a bit she takes off
like a rocket. Theanna starts to really move out. I hurry, set the
autopilot on course. I turn off the motor.

N.P. Bisoen (Nawish Parwandjiwan)

Blaauw is een toestand

*) Met dank aan Mustafa Kalo voor zijn mooie zinnen.

Up and down we go, over the waves.

18e jaargang - 1e kwartaal 2019, maart t/m mei 2019. Verschijnt 4 x per jaar - Oplage 3000 ex.

PaasIJ is een licht amberkleurig biertje van 7% met een fijne, witte schuimkraag. PaasIJ heeft een
zoet aroma van tropisch fruit, met tonen van korianderzaad. De smaak is eveneens zoet met een zachte
bitterheid van de hop, wat versterkt wordt door het gebrande mout. Het wordt afgemaakt door een lange
afdronk waarin frisheid en zoete tonen elkaar afwisselen. PaasIJ combineert goed met Thaise gerechten, zoals
onze Thaise curry van kippendijen.

Tip voor groene vingers: www.ontwerpacademie.nl

I wake up to a rolling sea and a rocking sail boat. The wind 12 knots from the northeast. I clip my safety harness on to
the life line in the cockpit. I step out of the companionway doors, the sky gray, white caps and spray. I start the motor,
I get Theanna moving underpower into the wind. I set the autopilot, to hold us steady on course, nose into the wind.

Café deWaalkrant

Op 1 april begint ons terrasseizoen officieel. Het terras wordt uitgebreid en klaargemaakt voor de zomer, de winterse lampjes
worden vervangen door fleurige, zomerse bloemen en de terraslampen kunnen éindelijk uit. Dit jaar liep het echter anders. Ons
terras zat halverwege februari al vol met mensen die de eerste zonnestralen van de ontluikende lente probeerden op te vangen.

“Ik wil niet accepteren,” zei dochter N laatst, “ik wil
aanpakken.” Dat ging over iets groters dan de situatie
hier boven, maar het zet mij aan tot googelen op pannenkoekplant.

Deze bijzondere groene komt uit de brandnetelfamilie en
is gemakkelijk te verzorgen. En hij zorgt goed voor jou!
Normaal denk je bij pannenkoeken aan een overdreven
baklucht door heel je huis. Deze variant zuivert de lucht
juist. Geef hem een ereplekje in het licht, maar niet in de
brandende zon. Geef hem wekelijks een slok water en hij
is tevreden.

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

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

Goed voor en prettig met u!

Adverteren in deze menukrant
wordt gezien!
(Ziet u wel, u leest dit zelf toch ook?)
Café de Waal wordt drukbezocht door consumenten én
ondernemers. Op hun gemak lezen zij deze krant en
maken een keuze uit ons mooie aanbod food & drinks.
Een select aantal adverteerder mag meedoen voor een
leuke prijs. Meer weten? Laat uw visitekaartje achter bij
onze medewerkers of mail naar marjon@cafedewaal.nl.

COVERAGE

Zaterdag 27 april 15
.30 uur.
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.

