LUNCHKAART

Haags geknetter
van Cesar
Zuiderwijk?
Ik liep op straat in Den Haag en hoorde ineens klassiek geknetter. Het was
een zomerse junidag en de residentie
lag er vredig bij - als een paleis. De
mensen zagen er vrolijk uit en het leek
alsof iedereen vakantie had, schaars
geklede dames als altijd zinnenprikkelend in hun uitstraling.

DINERKAART

Van 12.00 tot 17.00 uur

SOEPEN

Tomatensoep (vegetarisch)					
Romige knoflook-preisoep met salie en aardappel
Thaise kippensoep (als maaltijdsoep € 11)			
Erwtensoep met katenspek en roggebrood (vanaf 1 oktober)
Soep van de dag				

Tekst column: Peter Joore
Fotografie column: Wout Meppelink (Bromfiets)

transporteren? Nee. Niet dat Cesar een aversie
heeft tegen struise groupies. Dat zeker niet. Hij
geniet nog altijd van een opwindend ritje, maar
zijn hoofd zit nog altijd midden in de muziek.
Contact met dames is wel zijn laatste probleem,
ondanks alle geknetter. Lustig glimlachend, de
duivelshorentjes denkbeeldig in het korte haar,
slecht hij liefst alleen kilometer na kilometer.

Alle Aphrodite-adepten droegen wapperende
dunne kleedjes waarin het slecht raden was hoe
alle door God gegeven natuurlijke rondingen
zich plooiden. In een niet zo ver verleden deed
de zwaartekracht bij dames ouder dan 30 jaar
onverbiddelijk zijn taak. Nu, met alle ingeburgerde plasticiteit is “huidje strak” de prettige
norm. Hiermee aantonend dat niet alles van
vroeger beter is.

Het is bekend dat PUCH-geknetter aanstekelijk
werkt; mensen opvrolijkt. Ze doet denken aan
vervlogen tijden waarin sociale cohesie handin-hand ging met de inborst waarop balsturige
rekeltjes, zeker in de jaren 60, prat gingen. Jammer dat die tijd voorbij is. Ex-hoge sturen versus
buikschuivers die nu de toplaag van ons maatschappelijk bestel vormen. Wie had dat in die
roerige tijd kunnen denken!

Maar ja: ik hoorde dat klassiek geknetter.
Je kunt bij geknetter de blik stoïcijns vooruit en
in looprichting houden, maar “Draai Je Hoofd”
is ook een dans. Werp de PUCH, want dat onmiskenbare geluid verbrak hartverscheurend de
relatieve stadse stilte, een blik van bewondering
toe. Desnoods even zwaaien of glimlachend
knikken. Hiermede de wedergeboorte van een
stuk jeugdige Sturm & Drang-geschiedenis toejuichend.
Een grijnzend grijzend hoofd reed, tegen de
mores van de huidige wetgeving in, zonder
helm mijn kant uit. Ongeschoren en in jeans,
een rood zomerjack en zwart T-shirt waarop
Golden Earring, herkende ik de nu gestopte passant: Cesar Zuiderwijk. De meest bekende drummer van Nederland.
Sommige muzikanten verplaatsen zich liefst per
limo, niet Cesar. Die had juist de hand weten
te leggen op een klassieke PUCH en reed een
testritje tussen de stad en het mondaine Scheveningen. Blij als een jonge hond op zoek naar
meisjes om met wapperende kleedjes en dito
haren triomfantelijk tussen stad en strand te

9,75

Oosterse rijstsalade met gegrilde kippendij, garnalen en lente-ui
met sesamdressing 					

9,75

| Zacht wit puntje - 0,75

4,00 		Gezond
Warm vlees
4,00
Hete kip
4,50
Tonijnsalade
4,50		
Geitenkaas met pesto,
4,50
pijnboompitten en honing
4,50
Garnalensalade
4,50 		
Gerookte zalm
4,50
met wasabi-mayonaise
5,00

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

Uren later zat ik weer in de auto. Het geknetter
leek ineens ondergestofte geschiedenis, maar
dan modern. Op de radio klonk Radar Love en
mijn snelheid nam wat toe. Ik zong met raspende stem de woorden van Barry Hay en nam me
voor later ook lekker knettergek te worden.

Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter

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

Bierkaart Herfst
Deze herfst hebben wij naast ons vaste assortiment
de volgende bieren voor u uitgekozen:

DIVERSE BIEREN VAN DE TAP
Tripel d’Anvers – 8%
Goudgele tripel met kruidige en fruitige tonen.
Fris en romig bier met een lange, droge afdronk.
Een goede combinatie met het Italiaans vispotje.
Leffe Dubbel – 6,5%
Herfstbruin bier met tonen van vanille en kruidnagel.
De smaak is zoet met tonen van toffee en karamel.
Kruidige, droge afdronk. Lekker in combinatie met de
salade met lauwwarme geitenkaas.
Punk IPA – 5,6%
Goudgele India Pale Ale met aroma’s van tropisch fruit.
De fruitige tonen van grapefruit, lychee en passievrucht
maken plaats voor een droge, bittere afdronk.
Past goed bij onze hamburger.
Texels Vuurbaak – 5,5%
Okerkleurig bier met aroma’s van meloen, appel,
zoethout en noten. De droge smaak maakt plaats
van fruitige tonen. Lekker bij onze Ossobuco.
Hertog Jan Bockbier – 6,5%
Diep robijnrode herfstbock met een uitgesproken
aroma. In de smaak veel karamel en een fruitige,
iets bittere afdronk. Lekker met de proeverij bonbons.
Vulcaan Herfstbock
Donkerbruine herfstbock met een stevige, iets zure
smaak met hints van karamel. Droge, licht bittere afdronk. Past goed bij de Oosterse rijstsalade.
Jopen 4-granenbok – 6,5%
Herfstbock gemaakt van gerst, haver, tarwe en rogge.
Aroma’s van fruit en chocolade, met een gebrande
bitterheid. Lekker in combinatie met spare-ribs.

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.

Tomatensoep (vegetarisch)
Romige knoflook-preisoep met salie en aardappel
Thaise kippensoep (als maaltijdsoep € 11)
Erwtensoep met katenspek en roggebrood (vanaf 1 oktober)
Soep van de dag				

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

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

8,75

VEGETARISCHE GERECHTEN

Italiaans groentenstoofpotje met polentafrietjes en truffelmayonaise
Indiase groentencurry met rijst, pinda’s en naan (vegan)
Knolselderij stamppot met rucola, geconfijte tomaatjes en
Rotterdamsche oude kaas

VISGERECHTEN

Italiaans vispotje met risotto en salade
Schol in roomboter gebakken
Visduo van makreelfilet en zeebaarsfilet met geconfijte worteltjes,
peultjes en sugarsnaps en citroen-boterjus
Gamba´s in kruidenboter gebakken en afgeblust met Pernod

VLEESGERECHTEN

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 			

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

Salade met lauwwarme geitenkaas,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Idem, maar spekjes erbij 					
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel
Oosterse rijstsalade met gegrilde kippendij, garnalen en lente-ui
met sesamdressing

5,75
7,75
5,75
7,00
8,00

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

Carpaccio de Waal

DIVERSE LUNCHGERECHTEN

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

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

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

8,25

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)

vanaf
vanaf

VOORGERECHTEN (Salades als maaltijdsalade 4,25 extra)

7,00
7,50

Ook een journalistenhand is eens gevuld. Weg
was nu mijn doelloze wandellethargie. Ik verveelde me niet en voelde me een paar uur lang
zoals de meisjes met wapperende kleedjes en
dito haren ooit moesten hebben gedaan. Maar
dan met minder kleverige vooruitzichten.

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

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

5,50
6,00
6,00
6,25

Boterham zoet (jam, hagelslag/vruchtenhagel of pindakaas)		
2,00
2 kroketten
met brood 6,25
met frites 7,25
Gehaktbal
		
met brood 6,25
met frites 7,25

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

Maredsous dubbel – 8%
Deze chocoladebruine dubbel heeft aroma’s van
rozijnen chocolade. Bittere smaak van koffie met de
fruitigheid van banaan. Droge, licht bittere afdronk.
Past goed bij onze Ossobuco.
Kompaan Kameraad - 5%
Goudgeel bier met aroma’s van dennen en citrus.
Smaak is rijk en elegant, met een hint van limoen.
Lekker in combinatie met diverse tapasgerechten.
Kou van Jou – 6%
Amberkleurig bier met aroma’s van karamel en gember.
De smaak is fris en dorstlessend, de afdronk blijft fris.
Lekker in combinatie met de knolselderijstamppot.
Orval – 6,2%
Goudgele kleur met frisse, bloemige aroma’s. De smaak
is kruidig met hints van appel en kaneel. De afdronk is
droog en fris. Past goed bij ons kaasplankje.
Corsendonk Pater – 8%
Donkerbruin bier met aroma’s van karamel, noten en
rozijnen. De smaak is zoet, romig en fruitig.
De afdronk is kort en bitter. Lekker bij
onze kogelbiefstuk met pepersaus.

Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel

Het moet gezegd: Cesar stopte, gaf me een hug
en zei: ‘Hallo.’ Gevolgd door een sardonische
glimlach vervolgde hij: ‘Spring maar achterop.
Doen we een rondje Scheveningen.’

Voedselallergie / voedselintolerantie.

BIEREN OP FLES

8,75
9,25

PISTOLET (WIT of BRUIN) Glutenvrij + 0,75

WISSELENDE GERECHTEN (zie ons krijtbord bij de bar)

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

SALADES (Salades als maaltijdsalade 2,75 extra)
Salade met lauwwarme geitenkaas,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Idem, maar spekjes erbij					

Van 17.00 tot 22.00 uur

7,25
7,75
8,25
8,25
14,00
14,00
14,00

19,50
20,00
11,00
12,25
13,50
14,00
17,50
17,75
19,50
20,50

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

Sauzen, groenten, rijst, pasta of gebakken aardappelen
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

IJsblokjes en
crushed ice shop
de ijslijn.nl
Vandaag nog ijs
of ijsblokjes?
Bel direct
06 10 - 200 200

Luca

Nawish

Storm

Sarina

Gespecialiseerd in
elektrotechniek sinds 1995.

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

Goed voor en prettig met u!

Roy

Kai Arne

Sam

Caroline

Lisa

Worst
3,50
Droge 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

Mats

Zed

WIJNEN
WIT
Kiwi Cuvée
Bereichbernkastel
Pléyades Macabeo
Vila Don Carlos
Anterra Pinot Grigio
Cava Brut Gran Espanoso

HERKOMST DRUIF
Chardonnay
Rivaner, Riesling
Macabeo
Sauvignon Blanc
Pinot Grigio
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

GLAS/FLES

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

3,80
3,20
3,80
3,80
3,80

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

/ 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

Wij
selecteren
onze eigen
losse thee

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.

Virati Uitvaartverzorging helpt u om een
unieke, bij u of uw dierbare passende,
uitvaart te verzorgen waarin uw wensen
centraal staan.

Maak nd
ve
vrijblij n
ee
ak!
afspra

Korhoenlaan 2-5, Vlaardingen. Telefoon 010 - 30 731 68.

LEKKER BIJ

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

Adviseur in financiële en
adminstratieve ondersteuning
voor ZZP-ers en bedrijven.
Administratie, boekhouding
en loonadministratie
Personeels- en salarisadministratie
Belastingaangifte IB en /of OB
Belastingaangifte
voor particulieren

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

		

Het keukenteam van Eetcafe de Waal wenst u smakelijk eten!

Mayel

VOOR DE LEKKERE TREK!

2,25
2,75
3,25

Menu also available in English.

Jan Willem

Geitenkaaskroketjes
met mosterd-honingsaus
5,25
Kipspiesjes piri-piri
5,50
Roergebakken champignons
in knoflook-dragonroom
5,50
Crostini geitenkaas en spinazie
6,25
Bruschetta’s met prosciutto,
gorgonzola en parmezaan
6,25
Roergebakken garnalen
met knoflook en sherry
6,75
Gefrituurde sprotjes
6,75
Tempura van gamba’s (3 stuks)
8,50
Gemarineerde biefstukreepjes
8,50
Tapas “Van het Huis”
dagprijs

17,50
17,50

Kipsaté van de grill
Hamburger de Waal speciaal met frites
Rundsaté van de grill
Roti kip met hete boontjes en een gefrituurd ei
Ossobuco (kalfsschenkel op Milanese wijze) met risotto en salade
Kogelbiefstuk met pepersaus
Spare-ribs
Eendenborstfilet met sinaasappel-portsaus en geconfijte witlof

SUPPLEMENTEN

HEERLIJKE
TAPAS GERECHTEN

085 - 130 76 32

NATUUR HONING
100 ml 3 euro
250 ml 6 euro
500 ml 12 euro

andrea@virati.nl
www.virati.nl
Andrea Virati

Dag en nacht bereikbaar



Imkerij BIJDEBUYTEBIJ
Wilko Post
0614 - 67 56 53
wilko@bijdebuytebij.nl

Ger van Veen mijmeringen
Chagrijn
Ik ben weer eens behoorlijk chagrijnig. Komt door de herfst.
De regen en de wind die mij te wachten staat. Ik heb liever
geen R in de maand. Ik ben een zomermens.
Die R is overigens enkel goed omdat de mosselen er weer
zijn. Verder heb je er niets aan. Nog even en ik moet de winterjas weer aan... en een sjaal om. Brrr... voor je aangekleed
ben, ben je een uur verder. Als er een prachtige winter in het
verschiet zou liggen, zou het anders zijn. Beetje schaatsen
en een sneeuwpop maken met mijn kleindochters. Koek en
zopie. Een dichte Vaart. Door sneeuwjachten ploegen.
In die winter heb ik geen fiducie omdat de winters hier
bijna altijd grijs en regenachtig zijn. Maandenlang kom ik
als een verzopen kat thuis. In de metro stinkt iedereen naar
ouwe kranten en na een dag vorst een een half sneeuwbuitje treedt de dooi weer in. Slaan je nieuwe schoenen
wit uit door die bruine brui van sneeuw en pekel. Ik haat
de R in de maand.
December valt dan nog wel mee met kerst en zo. Maar
eerst die vermaledijde herfst. Oktober en november. Twee
van die grijze en nietszeggende maanden. Ik ga ervoor strijden om kerst in juni te vieren of juli desnoods. Heeft dat
kindje in de kribbe het ook een stuk warmer. Vanaf oktober
gaan we met z’n allen een winterslaap houden. Lekker pitten tot eind april. Je gaat naar bed met een zonnetje en je

staat op met een zonnetje. Ik opteer voor een constante
temperatuur van een graadje op 23 met in de nachtelijke
uren af en toe een stortbui.

Wat wordt er nu feitelijk bedoeld met de uitdrukking “in
de herfst van zijn leven”? Zelf ben ik afgelopen zomer 52
geworden en schijnbaar kwalificeerde ik mij daarmee direct
om op dergelijke wijze omschreven te worden. Het voelt
best anders. Herfst is toch de tijd van oogsten en acceptabel
verval, wellicht zelfs van een zekere verfraaiing; de winter
is er nog niet en haar bittere kou laat dus nog even op zich
wachten. Voor mijzelf denk ik echter nog steeds in termen
van “later als ik groot ben”, terwijl ik me tegelijkertijd al
best eindig en kwetsbaar begin te voelen.
Mijn herfst is dus een soort van uitmiddeling tussen lente
en winter; een vreemde staat van zijn.
Je kunt je vervolgens de vraag stellen of dat dan zo erg is?

Marleen Bos

Omdat er altijd een lichtpuntje is. De lente.
Maar eerst die verschrikkelijke herfst.
Ik trek mijn dekbed nog maar eens
over me heen en probeer het grijs
te verdrijven. Beneden brandt de
kachel en de lichten zijn ‘s ochtends
al aan. Het waait, stormt. De pannen
vallen van de daken maar ik slaap een
gat in de dag. Gek hoe vlug ik wen
aan al dat herfstverdriet.
Je moet je gewoon nog een
keer omdraaien.

De seizoenen zijn in de regel altijd hetzelfde, maar per jaar
natuurlijk behoorlijk verschillend. Zo ook geldt dat dan de
seizoenen van onze levens. Jouw zomer was misschien niet
de beste, maar je herfst mag er wezen, of je ervaart pas in
de winter de schoonheid van het vergankelijke en verkrijgt
daardoor een diepere waardering voor het moment waarin
je mag bestaan. Je kunt er dus uitermate filosofisch over
worden, of gewoon het leven accepteren zoals het zich
aan je voordoet. Los van “jouw herfst” is er namelijk ook
nog gewoon “de herfst”, nu, met prachtig verkleurende en
vallende blaadjes, herfstbock en natte Westenwinden, die
gieren van venijn.
Ga naar het strand, wandel alleen, of met je al dan niet
denkbeeldige hond, vriend of vriendin langs de kust, kruip
koud en half verzopen naast een open vuur en neem die
eerste slok warme chocolademelk die proeft alsof het nog
nooit zó nodig was. Maak van die herfst van je leven de
herfst vàn je leven!

De schipper van Pontje Steur
met zijn aanstaande bruid.

Ontroerend mooi
“Als je wat te vertellen hebt, dan bel je maar,”
hoorde ik de man op het terras zijn telefoongesprek
afronden. Ik had niet erg mijn best hoeven doen
het gesprek te kunnen volgen. Zíjn aandeel daarin,
tenminste. Hij was in Vlaardingen geweest, had
de waterbus naar Dordrecht genomen en
zat nu hier, aan het tafeltje naast dat van
ons, op het terras van Fort Bakkerskil net buiten de Biesbosch. Op het
dakterras van ons Vrienden-op-defiets-adres in Werkendam, typte ik
die avond bovenstaande zin om het
moment niet te vergeten.
Net voordat ik aan deze column begin,
zie ik een berichtje binnenkomen van een
collega. Ze was met haar zoon in Londen,
schrijft ze. ‘Sinds jaren zat ik in een vliegtuig. Het
was een prachtige heldere dag en we zagen Nederland van boven. Een ontroerend mooie vlucht! Veel
mensen sliepen of lazen de krant. Voor hen misschien iets alledaags, maar ik was in de wolken!’
P en ik delen onze liefde voor verwonderen, voor

BENNE’S LATER
Ik heb alles gezegd

We blijven kort, An heeft pijn en is moe.
Bij het afscheid zegt Angelina dat de
stichting goed voor ‘haar kindje’ zal
blijven zorgen. Al bij de deur kijk ik
nog een keer om en zie een beeld
dat me nog lang zal bijblijven. Toon,
de man die – ondanks ons korte bezoek – veel herinneringen weet op te
halen over Elckerlyc, buigt zich over An
en geeft haar voorzichtig een zoen.

Ze leek te genieten van de rondhangende kruitdampen.
Chanel Nº5 is niks voor haar. Met een ferme klik sloot zij
het wapen, gooide haar donkere haardos naar achteren
en zette het geweer in positie. Haar rechterwijsvinger en
haar haviksogen domineerden onze tweestrijd.
De werpmachine gooide de versgebakken frisbees onder
allerlei onvoorspelbare hoeken om haar heen. Links, laag,
rechts, frontaal… ze werden allen vernietigd door haar
hagel. Fonteinen van uiteengespatte oranje klei sierden
de lucht. De godin van de jacht kende geen genade.

N.P. Bisoen (Nawish Parwandjiwan)

Solo Sailing” to Vlaardingen by Tim O’Connor
					
					

A glorious exploding ball of fiery light, rising out of the
deep blue sea, lighting up the day!

					

					

Just then to my surprise and dismay, I see a real nemesis on the
horizon. Fast approaching. Another row of black anvil clouds
heading our way. I consider double reefing the main sail.
Then again there’s no time for that, I must hurry. I hoist the main
and then the jib, I trim the sails. With a big storm approaching,
the wind picks up fast. Theanna takes off like a rocket.

					

The main sail can take up to thirty knot winds and more.
got to go for it while I can.

I leave the sails up, put the pedal to the metal, maybe we can out run those suckers.
Theanna sneaks by the squalls unharmed. I’m so relieved, I didn’t bother to double
reef the Main Sail. Instead of being caught with our pants down.
We left them on and ran our ass off.
Escaping danger.
Excerpt from Tim O’Connor’s book: “Part One Frantic Romantic”.
More? Check his website at: www.hitchhikingpoet.com

Langzaam tilde ik het gevaarte op en drukte stevig met
mijn rechterhand een lengte van 76 cm in mijn schouder.
Net onder mijn sleutelbeen. Mijn linkerhand pakte de
voorzijde van deze zes en een halve pond wegende kolos
en met een vaste hand richtte ik naar de blauwe hemel.
De zon scheen fel en wat zweetdruppels druppelden van
mijn voorhoofd via mijn neus en mond naar beneden.
‘Ik zal haar eens wat laten zien. Ik zal mijn jarenlange
ervaring op dit gebied eens even demonstreren. Haha!
Kom maar op, zielloos stuk oranje gedrocht. Ik maak je
kapot!’ Met luide knal maakte ik wederom een einde aan
deze illusie. Mis. Voor de vijfde keer.
Zij nam de dubbelloops Beretta lichtelijk nonchalant
van mij over. Ik bespeurde een kleine glimlach op haar
gezicht. Ze knikte de loop en kolf in tweeën en stopte er
als een ware pro twee nieuwe patronen in.

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

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

Hypotheekgesprekken
zijn
aangenamer
met
goede koffie
maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Joop Stigter, beeldend kunstenaar sinds 1958. Sinds 1970 tot 1995 werkt hij als
schilder en etser. In die periode ontwerpt hij en geeft vorm aan tentoonstellingen,
Beurzen, manifestaties en musea in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam.
Diverse bedrijven en instellingen maken gebruik van zijn talent als grafisch
ontwerper. Sinds 1995 is hij weer passioneel aan het schilderen; veelal havens,
landschappen en stillevens. Zijn stijl en techniek (tempera/olieverf ) geven
een bijzonder visie op de werkelijkheid.

Expo

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!

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

LOTEN
ZIJN WE GES
!
rbouwing
i.v.m. een ve

alleen bij koude scheur ik nog

Je bent lief
Breek me de bek open
en onvermoeibaar
breek me
een mooie lieve jongen zoals zij
mij zag
je bent lief

Diana

De kunstmuur in Café 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!

Wie ons ziet mag het zeggen

i.v.m. een verbouwing!

Lekker voor op het terras, terwijl u de laatste zonnestralen
van het jaar nog probeert mee te pikken! Ook voor binnen
verkrijgbaar.

18e jaargang - 2e kwartaal 2019, september t/m november 2019. Verschijnt 4 x per jaar - Oplage 3000 ex.

Leestip: Jubileumboek ter gelegenheid van
40-jarig jubileum Stichting Elckerlyc
Schrijfwerk Marleen Bos

Je bent lief
ik te vloeibaar
Wonden in de vorm van een
ankerhelen niet

Ja, u leest het goed! Vanaf nu zijn er ook Gin & Tonics, Gin
& Gingers en diverse andere dranken bij ons te verkrijgen.
Eigenlijk waren ze al verkrijgbaar, maar we hebben de
moeite genomen om alle speciale dranken eens op te
schrijven voor jullie. Vooral nu er op het gebied van bier
niets speciaals gebeurt – we moeten immers nog tot
oktober wachten op de herfstbock – willen we jullie graag
kennis laten maken met de rest van ons assortiment.

Café deWaalkrant

Ontroerend mooi.

ZIJN WE GESLOTEN

Het seizoen van…
Gin & Tonic?!

					

Ik laat de tekst even voor wat ie is, Angelina staat
voor de deur om mij op te halen voor een bezoek
aan An, de initiatiefneemster van Stichting Elckerlyc. An’s dochter had laten weten dat het slecht
gaat met haar moeder. September, als we het jubileumboek uitreiken aan alle mensen die zijn geïnterviewd, zou voor haar weleens te laat kunnen
zijn. Suf van de pijnstillers ligt ze in bed en slaat haar
ogen open als Angelina haar het boek geeft. Het is
ontroerend haar gezicht te zien als ze naar de foto’s
kijkt van Mariëtte, Bart, Ada en Hilbert. De mensen
met wie ze zich zo heeft ingezet voor dak- en
thuislozen.

Maandag 4 november tot woensdag 13 november

Winter is het snel genoeg.

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

stilstaan en de schoonheid daarvan. Door haar
woorden herinner ik me de terraszin en denk terug
aan ‘ontroerend mooie’ momenten tijdens mijn eigen vakantie. Aan de fruitstal langs de Linge met
‘de lekkerste kersen ooit, mam!’, aan de ontboezeming van de schipper van Pontje Steur over zijn
aanstaande huwelijk, het verhaal van Immy over de
versgebakken appeltaart tijdens haar eerste uitzending als raadsvrouw bij het Ministerie van Defensie,
de Maas over zwemmen op onze niet-fietsdag, het
meezingen tijdens Yesterday in de Verkadefabriek en
als enigen tot de laatste aftiteling nagenieten van
een leuke film over mijn muziekhelden.

Helaas gaat dat niet door. Ik moet het er maar weer mee
doen. En u ook. We worstelen ons er wel wee door. Door
die grote grijze wereld die maandenlang duurt. Door al die
feestdagen en gezelligheid. Door mijters, pieten van welke
kleur dan ook, kalkoenen, oliebollen, vuurpijlen en heel
veel goede voornemens die nooit uitkomen. We worstelen
maar komen ook weer boven.

Blaauw is een toestand
Olaf Blaauw

Column

Onze munitie was op. Haar glimlach was inmiddels een
grijns van oor tot oor geworden. We legden onze scorebriefjes op de verenigingsbar. De dames achter de toog
zagen onze resultaten en begonnen spontaan te applaudisseren. Voor haar. Er werd gelachen. Om mij. Haar
voltreffers werden door de aanwezige schutters uitvoerig
besproken. Zij scandeerden nog net niet haar naam.
Rubens en Rembrandt vereeuwigden deze winnares al op
linnen. Shakespeare en Edgar Allen Poe verbruikten vol
passie liters inkt om haar naam nooit te doen vergeten.
De dochter van Jupiter heeft haar pijl en boog inmiddels
verruild voor een dubbelloops jachtgeweer.
Moegestreden, maar met een mooie ervaring rijker, reden
we retour naar onze woonplaats. In de auto werd nog
volop gelachen. Door haar.
De volgende keer gaan we wel naar de Winzo.
Jan den Boer

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

U2ONE
Tekst:
Peter Joore

meer dan plussen en minnen.
Veilig rond je woning of bedrijf
Elektriciteit is meer dan een verzameling
natuurkundige verschijnselen waar de
meerderheid geen sjoege van heeft.
Elektriciteit staat niet alleen aan de basis
van alle (huishoudelijke) apparaten
met een snoer en een stekker,
het is het begin van veiligheid.
Toen Elektro EMDEE van eigenaar Marijn van Dorp op
1 juni 1995 zijn werkzaamheden begon, kan hij niet
bedenken dat veiligheid een belangrijk onderdeel van
Elektro EMDE zou worden. Een camera bij de voordeur? Daar kijkt niemand meer van op.
Elektro EMDEE begon als erkend installateur en adviseur
op het gebied van kracht- en zwakstroominstallaties, en
gaf licht in ieders duisternis. Vanaf de groepenkast naast
de voordeur tot aan ieder stopcontact en lichtbron onmisbaar in elk pand.
Aangezien ondernemers nieuwsgierig zijn werd Marijn
van Dorp een kleine vijf jaar terug getriggerd door
veiligheid. Hij zocht en vond, want altijd op zoek
naar brancheverwante verdieping, de installaties van
Dahua. Van camera en intercom via een inpandige
opname-unit en digitale opslag van gemaakte beelden dé bron van een gerust gevoel tegen inbraak en
uitpandig vandalisme.
Marijn van Dorp: ‘We werken normaliter in GrootRotterdam. Zeg maar een ruime variant van het Waterweggebied. Daar hadden en hebben we nog altijd
veel werk. Genoeg om maandelijks elf mensen aan
een boterham te helpen.
De jongens van de buitendienst kregen op gegeven
moment de vraag of we ook veiligheidssystemen
installeerden. Nee, dus. Toen nog niet.
Via een bevriende importeur werden we snel gecharmeerd op Dahua. Het is praktisch, geeft scherpe beelden en staat in een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Vlucht vertraagd,
geannuleerd of
overboekt?
Claim uw vergoeding!

Kortom: voor iedereen betaalbaar en meest in een
dag geïnstalleerd.
Op de vraag van De Waalkrant hoe het zit met de soms
mistige beeldkwaliteit die je vaak in het AVROTROSprogramma Opsporing Gezocht c.s. ziet is Marijn stellig: ‘De eerste camerasystemen waren analoog. Zeker
als de zon is verdwenen gaf dat met een beeldcapaciteit van 128 k slechts een indicatie. Nu alles digitaal is
en de beeldcapaciteit liefst 8 MB behoort dat euvel tot
de verleden tijd. De kwaliteit is beter dan ooit.’
Dahua is een van de grootste leveranciers op het gebied van Video Surveillance Producten. Daarom ook
dat Marijn van Dorp met zijn hand op het hart durft
beweren dat ook garantie en support optimaal zijn en
niet teleurstellen. ‘En je hoeft niet thuis te zijn om te
zien wie er voor de deur staat of je tuin insluipt. Door
alle HD-camerasystemen kun je via je laptop of mobiele telefoon waar ook ter wereld bij jezelf “gluren”
in geval van lichamelijke afwezigheid.’
Tot slot: ‘Ook de politie kijkt graag met je mee als
daartoe aanleiding is. Hoewel nog niet rechtsgeldig
als bewijs is het een prima adviseur om een onderzoek
te starten naar een inbreker of vandaal waarvan het
gezicht bekend is.’
Voor wie nu direct contact wil zoeken met Elektro
EMDEE … de elektro-installateur richt zich met liefde
en vakkundige toewijding op je woning en diverse
vormen van utiliteitsbouw. ‘Geen complete wijken
met “lopendebandwerk” zegt Marijn van Dorp.
We installeren liefst vanuit ons specialisme op
specifieke panden. Daar ligt onze kracht.’
Elektro EMDEE
Goed vóór, en prettig mét U.
Arij Koplaan 16c - Vlaardingen
Telefoon: 010-434 75 57
Website: www.elektro-emdee.nl

trap&vloer

renovaties

trap&vloer renovaties

trap&
vloer

Een complete traprenovatie?
Altijd voordelig bij ons!

www.airclaimsupport.nl

Trappen en vloeren zijn
een specialisatie.
U komt niet naar ons,
wij komen naar u!
Op uw locatie bespreken
én tonen wij welke
mogelijkheden er zijn
in producten en prijzen.
Nieuwe en bestaande
vloeren worden gelegd,
onderhouden, geschuurd
en gerenoveerd.
Meer weten? Bel:
Telefoon 0617-31 42 22.

renovaties
KANTOORADRES: HOGEWERF 7, VLAARDINGEN
WWW.VOORDELIGETRAPRENOVATIE.NL

Mel la Mel
Na de koffie
Er zijn rechtszaken geweest waarin slaapwandelaars
zijn vrijgesproken van moord op hun bedpartner. Ze
hadden deze lugubere daad dan onbewust uitgevoerd
tijdens het slaapwandelen. In de meeste gevallen
stonden de verdachten al bekend om het slaapwandelgedrag of kwam slaapwandelen voor in de familie.
Ik zou willen dat ik op dit moment kon slapen.
Mijn date haalde mij vanavond op met zijn auto, we
gingen uiteten in de stad. Als een ware gentleman
hield hij de deur van het restaurant voor mij open,
hij schoof mijn stoel naar achteren zodat ik kon gaan
zitten, vertelde boeiende verhalen, lachte om mijn
grapjes en na het eten stond hij erop de rekening te
betalen. Benieuwd naar meer van hem vroeg ik op
de terugweg of hij nog een kopje koffie wilde drinken
bij mij thuis. Helaas bleek dat meer van hem niet zo
romantisch te zijn.
Mijn date snurkt sinds de koffie heel de buurt wakker.
Het geluid wat hij daarbij produceert, is vergelijkbaar
met een roestige grasmaaier en een grommend wild
zwijn ineen. Ik schrok me rot toen het begon. Ik heb
hem al op zijn zij gerold, zijn neus dichtgeknepen en
een aantal flinke blauwe-plekken-porren gegeven.
Niets helpt. Ik ben in staat ‘per ongeluk’ een kussen
op zijn hoofd te duwen. Wat natuurlijk geen goed idee
is en waarmee ik uiteraard niemand wil aansporen
om dit ooit wel te doen.
Als ik het trouwens zou doen, schat ik de kans erg
laag in dat ik word vrijgesproken tijdens een rechtszaak. In mijn familie komt slaapwandelen helemaal niet voor en
voor zover ik weet, heb ik zelfs
nog nooit in mijn slaap gepraat
en bovenal... ik ben wakker.
Het is denk ik verstandiger
als ik op de bank ga slapen
vannacht. Morgenochtend
zeg ik hem wel dat ik nog
niet toe ben aan een
nieuwe relatie.
Melanie Pelupessy

ZATERDAG 7 SEPT. 17.30 UUR
U2ONE staat voor 4 ervaren muzikanten met een
gedeelde passie voor ‘s werelds grootste
rockband U2. Opgeteld hebben de bandleden
meer dan 40 jaar U2-tributeband-ervaring.

VALIUM
ZATERDAG 2 NOV. 22.30 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.

BEAUJOLAIS PRIMEUR
DE VAART
DONDERDAG 21 NOV. 22.30 UUR
Deze zes koppige band speelt op
verschillende podia met hun uitstekende keuze
uit verschillende muziekstromen spelen ze het
publiek helemaal plat.

KERSTAVOND
CAPTAIN PEACOCK
DINSDAG 24 DEC. 22.30 UUR
Zij spelen nummers van eind jaren ’70 tot
midden jaren ’80. Een aantal nummers werd
redelijk origineel gehouden en een aantal werd
flink verbouwd of samengevoegd tot medleys.

De Waal GADGET
Verlichte Stolp
De enige glazen stolp ter
wereld met ingebouwde
verlichting. Je mooiste
herinnering uitgelicht
onder een glazen stolp.
Verkrijgbaar bij:
www.urbindsign.nl
Hoogstraat 72 (Afrol)
Facebook/urbindsign

OUDEJAARSBORREL
BIG BUCKS & EASY MONEY
DINSDAG 31 DEC. 16.00 UUR
Het enorme repertoire en het virtuoze gitaarspel
zijn belangrijke ingrediënten van hun optredens.
Bij alle optredens is het publiek steeds weer
verbaasd over de volle sound.

