
Ik was op de rode Honda Dax naar 
Gent, met fotografe Pien achterop de 
zachte zit. Het regende en mijn witte 
integraal glom van druppels, zij hield 

me beet alsof ik de tofste man op 
aarde was. Haar vingers speels in mijn 

kruis werd het een prettige rit.

Vergeef mij de 
Honda Dax - 

Nog drie keer rijden 
en mijn tank is leeg

LUNCHKAART Van 12.00 tot 17.00 uur 

SOEPEN
Tomatensoep (vegetarisch)     5,00
Uiensoep gegratineerd met Gruyère    5,50 
Thaise kippensoep (als maaltijdsoep € 11)   6,00
Erwtensoep met katenspek en roggebrood    6,50
Soep van de dag                          dagprijs

SALADES   (Salades als maaltijdsalade 2,75 extra)
Salade met lauwwarme geitenkaas, 
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing 8,75
Idem, maar spekjes erbij     9,25

Salade van rode biet, spinazie, walnoten, blauwe kaas en vijgen 9,25

Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel   9,75
                                              
BRUINE OF WITTE HARDE BOL of zacht wit puntje | Bruin glutenvrij bolletje + 1,00 
Jonge kaas 4,00   
Eiersalade 4,00 
Oude kaas 4,50  
Boerenham  4,50  
Gebakken ei met spek  4,50  
Paris                                      4,50            
Rotterdams kroketje        5,00   
Rosbief   5,00
Rauwe ham                         5,00
 
DIVERSE LUNCHGERECHTEN
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

12-uurtje ( kaas, kroket en rosbief)     7,25
12-uurtje Soep (kaas, kroket, rosbief en tomatensoepje)  8,25
12-uurtje Weststrate (kaas, kroket, rosbief met ei en tomatensoepje) 8,75
12-uurtje Vis (toast met zalm, tonijnsalade, makreelsalade en vissoepje) 9,75

Uitsmijter naturel         2 eieren  4,25 3 eieren 4,75
Uitsmijter ham of kaas  2 eieren 5,00 3 eieren 6,00
Uitsmijter ham-kaas  2 eieren  5,75 3 eieren 6,75
Uitsmijter rosbief        2 eieren  5,25 3 eieren 6,25
Uitsmijter spek  2 eieren  5,25 3 eieren 6,25
Uitsmijter 3 in de pan   (kaas, rosbief en ham)   6,00

Omelet met champignons of ham of kaas (per ingrediënt € 1,00 extra) 5,75
Spaanse omelet met chorizo, groenten, olijven en aardappel 7,75
Roerei naturel met toast en boter    5,75
Roerei met tomaatjes en bacon en toast en boter  7,00
Roerei met gerookte zalm en toast en boter   8,00

Gegrild turks brood met groenten, mozzarella en paprikasalsa      6,75
Patatje stoofvlees       7,50
Calamares met frites of brood en salade   7,75
Focaccia Carpaccio met rucola en parmezaan    9,50
Kipsaté met frites of brood en salade     11,00
Hamburger de Waal speciaal met frites      12,25
Rundersaté met frites of brood en salade                  13,50
Kogelbiefstuk met frites of brood en salade                  16,50

Tosti ham/kaas      2,75
Tosti kaas-tomaat      2,75
Tosti Hawaï     3,25
Tosti kaas-suçuk      3,75
Tosti gebakken ei      3,75
Tosti rauwe ham met pesto, tomaat en kaas    4,75
Tosti Suçuk met pesto, olijven, tomaat en kaas    4,75

Tonijnsandwich     6,75
Clubsandwich      7,25
Makreelsandwich      7,25
Zalmsandwich      8,00

Menu also available in English.

Koffie en thee
Kinder melkschuim  1,00
Koffie / Espresso  2,20
Espresso macchiato        2,30
Cappuccino  2,40
Koffie verkeerd  2,40
Latte Macchiato  2,60
Décafé / Espresso  2,60
Décafé / Cappuccino  2,80
Dubbele Espresso  4,00
 + Soja melk                                      0,70
Irish-, Spaanse- of Italiaanse Coffee    6,75
French Coffee 7,75
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 2,20
Verse muntthee              2,60
Thee met verse citroen   2,40
 

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

            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.

Zoete aardappelwedges 
 met chili-aioli 4,50
Geitenkaaskroketjes 
 met mosterd-honingsaus 5,25
Spaans stoofpotje van kippendijen, 
 chorizo en olijven 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
Gemarineerde zalm uit de oven 8,50
Tapas “Van het Huis”                  dagprijs

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

HEERLIJKE
TAPAS GERECHTEN

VOOR DE LEKKERE TREK!

MOOIE WIJNEN PER GLAS / FLES

Gezond 5,50
Warm vlees 6,00
Hete kip 6,00
Tonijnsalade                                 6,25
Geitenkaas met pesto,
      pijnboompitten en honing 7,00
Garnalensalade 7,50
Gerookte zalm 
     met wasabi-mayonaise 8,25

Het keukenteam van Eetcafe de Waal wenst u smakelijk eten!

       Jan Willem          Mayel              Luca                 Nawish                 Storm                   Sarina                   Roy                 Kai Arne              Sam               Caroline               Lisa                Mats                    Zed

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 Pinot Grigio  Zalm, vismix, Zarzuela, uiensoep  3,80  / 18,50
Cava Brut Gran Espanoso Spanje, Cava Macabeo, Parellada Lekker als aperitief en bij salades              18,00

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
Cava Brut Gran Espanoso Spanje, Cava Trepat Lekker bij pasta of wild             18,00
 
MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco    Piccolo flesje                                                                                               7,50Deze winter hebben wij naast ons vaste assortiment 

de volgende bieren voor u uitgekozen:

BIEREN OP FLES
Hertog Jan Tripel – 8,5%

 Een krachtige tripel met zoete en fruitige tonen.
De korte afdronk wordt gekenmerkt door zoete tonen 

van fruit en moutbitterheid. Lekker bij onze hamburger.

Paix Dieu Tripel – 10%
 Zachte tripel met tonen van appel en honing.

De aroma’s doen denken aan stoofpeertjes met kaneel, 
met pit van zwarte peper. Lekker in combinatie met de 

salade met gerookte zalm.
BrewDog Punk IPA – 5,6%

Aroma’s van tropische vruchten en karamel. 
De smaak is zoet en bitter, met droge tonen van biscuit. 

Lange, droge afdronk. Probeer hem eens met onze zoete 
aardappelburger!

Liefmans Goudenband – 8%
Roodbruin bier met complexe moutaroma’s en kruiden. 

Een droge, gekarameliseerde smaak met tonen van 
noten en rozijnen. Lekker bij onze wildtrio.

Trappist Zundert 10 – 10%
Een quadrupel van eigen bodem. Aroma’s van banaan 

en tropische vruchten. In de smaak is een hint van zoete 
pruimen te herkennen.

Ideaal als dessert met een kaasplankje!

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.

DINERKAART Van 17.00 tot 22.00 uur

WISSELENDE GERECHTEN (zie ons krijtbord bij de bar)
Pasta van de dag                                                                          vanaf  8,75
Risotto van de dag                                                                       vanaf  10,50
Dagschotel                        (maandag t/m donderdag) 10,50
Vegetarische dagschotel (maandag t/m zondag) 10,50
Weekendschotel               (vrijdag t/m zondag) 12,00
Specialiteit                                                                                             dagprijs

VOORGERECHTEN (Salades als maaltijdsalade 4,25 extra)
Stokbrood kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli 3,75
 Extra bakje kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli 1,00

Tomatensoep (vegetarisch)  5,00
Uiensoep gegratineerd met Gruyère 5,50
Thaise kippensoep (als maaltijdsoep € 11) 6,00
Erwtensoep met katenspek en roggebrood   6,50 
Soep van de dag                          dagprijs

Carpaccio de Waal  8,75

Salade met lauwwarme geitenkaas,
 zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing  7,25
Idem, maar spekjes erbij      7,75
Salade van rode biet, spinazie, walnoten, blauwe kaas en vijgen 7,75
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel 8,25

VEGETARISCHE GERECHTEN
Zoete aardappelburger met bieslook-yoghurtsaus en mango-chutney 14,00
Courgette-auberginelasagne met parmezaanse kaas en mozzarella 14,00
Marokkaanse groentenstoofpot met parelcouscous en 
 een gepocheerd eitje   14,00

VISGERECHTEN
Thaise viscurry met rijst 17,50
Kabeljauwfilet met dille-aardappelpuree, gekonfijte tomaten en 
 kappertjesboter   19,50
Hele dorade gegaard in zoutkorst   19,50

VLEESGERECHTEN 
Kipsaté van de grill  11,00 
Hamburger de Waal speciaal met frites 12,25
Rundsaté van de grill  13,50
Roti kip met hete boontjes en een gefrituurd ei 14,00
Kogelbiefstuk met pepersaus 17,75
Spare-ribs 19,50
Entrecote met rode wijnsaus 19,50
Wildtrio van hertenbiefstuk, gekonfijte eendenbout en een stoofpotje, 
 met zoete aardappel-spruitenstamppot  21,50

KINDERMENU  (Alle kindermenu’s zijn inclusief een ijsje toe!)
Pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker  6,00
Kroket of bitterhapjes met patat en appelmoes  7,00
Vissticks met patat en appelmoes 7,50
Hamburger met patat en appelmoes 8,00
Kipsaté met patat, appelmoes en salade 8,00
Calamares met patat en appelmoes  8,00
Pasta van de dag 8,25
Spare-ribs met patat en appelmoes        11,50

SUPPLEMENTEN 
Sauzen, groenten, rijst, pasta of gebakken aardappelen  2,25
Stokbrood 2,75
Frites  3,25

NAGERECHTEN
Kinderijsje  4,25
Dame blanche  5,75
Wentelteefjes met vanille-ijs en slagroom 5,75 
Warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom  6,00
Koekelataart van de dag met vanille-ijs en slagroom        6,25
Kaasplankje (wisselende kaassoorten) 9,75

Tekst column: Peter Joore
Fotografie column: Pien Meppelink

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, mini-
loempia’s, bitterballen en olijven) 6,25
Kaasbordje 9,75

Bierkaart Winter

DIVERSE BIEREN VAN DE TAP
Tripel LeFort – 8,8%
In 2018 bekroond tot de beste tripel ter wereld. 
Fruitige smaak van banaan en rode appel, met aroma’s 
van vanille en kruidnagel. Complexe afdronk. Past goed 
bij kabeljauwfilet.

Hertog Jan Grand Prestige – 10%
Een gerstewijn van Hertog Jan. Rijpe, volle smaak van 
chocolade en koffie met tonen van karamel en rozijn. 
Probeer hem eens met onze proeverij van bonbons!

’t IJ IJndejaars – 9%
Bier met een diep rood-paarse kleur met een kruidige 
smaak. Een goede balans tussen karamel, citrus en 
hopbitterheid. Probeer het eens met ons kaasplankje! 

Tripel Karmeliet – 8%
Een fruitige en frisse tripel met zoete tonen van perzik 
en banaan. De zoete tonen worden versterkt door de 
aanwezigheid van citrus. Lekker in combinatie met 
de Thaise viscurry.

Kasteel Donker – 11%
Zwaar Donker bier met zoete tonen van sinaasappel 
en krenten. De zoete tonen maken plaats voor gebrand 
mout in de afdronk. Lekker bij onze wildtrio.

’t IJ IPA – 6,5%
Een krachtige IPA met tonen van grapefruit en bloemen. 
De fruitige en bittere smaak krijgen een extra boost in 
de afdronk. Lekker in combinatie met spareribs.
Texels Noorderwiend – 7,5%
Koperkleurig winterbier met een krachtig karakter. 
Frisse tonen van citrus met een stevige hopbitterheid. 
In de afdronk ook fruitige tonen en karamel. 
Past bij onze entrecote.

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.

Terwijl we Oudburg inreden stond HB voor zijn 
loft te wachten. Onder een luifel rookte hij een 
lichte sigaret, nerveus als een veroordeelde met 
zijn laatste Bastos voor het vuurpeloton. Zijn lin-
kerarm om zijn muze LVH (LoVe Her), die zijn nek 
kuste. Zij had niets op met twee landgenoten op 
een Dax in de regen die haar amant kwamen af-
troggelen voor een beftijdverslindend interview.

Iets later zaten Herman en ik op een Douglas 
vierzitsbank. LVH mokte aan de Fenice design 
eettafel van gefineerd eiken en walnoothout. 
Zij moest haar muil houden. Pien liep rond en 
knipte foto’s waarop twee langharige klootzak-
ken model speelden.

HB is een belangrijk schrijver en antwoordde 
vol aandacht op intelligente vragen, met spitse 
vondsten en geestig inzicht. Matthijs van Nieuw-
kerk zou er een voorbeeld aan nemen, en Eva 
Jinek mocht smeken op haar knieën hier twee 
hoogtepunten aan te mogen zuigen.
   Antwoorden vloeiden na vragen naadloos over 
in nieuwe vragen. De wereldproblematiek werd 
eenvoudig en met drie monolithische woorden 
van tafel (type Dolfijn, vierkant, houten Veneti-
aanse lagune met glas) geveegd. HB sprak sneller 
staccato dan rapper Rebel XD, ik noteerde moei-
teloos.

Pien klikte tussentijds dat het een aard had, en 
toen zij steels een plaatje schoot van de mok-
kende, nietsvermoedende LVH, lachten Herman 
en ik ons lid uit het gelid.

Na interviews met onbekende tv-media vond HB, 
gelukkiger dan Paul de Leeuw met een Jamón 
Andorrano, schrijflustiger dan Vestdijk, dat de 

bromfiets, en zeker de blauwe Honda Dax, het 
meest blitse vervoermiddel ooit was. Hoewel, 
motoren en dan zeker de Triumph, die mochten 
er ook zijn.

Als bij toeval verkocht hij de op 17-jarige leeftijd 
in 1974 van zijn ouders cadeau gekregen Dax la-
ter aan een buurmeisje uit Hamme, dat lesbisch 
bleek. Ook zij versierde toen veel meisjes in het 
oninteressante gat dat Hamme was, of het moest 
het hare zijn. Haar preut was nog niet droog ge-
waaid in de Oost-Vlaamse zeewind of een vrien-
din had hem alweer nat gelikt.

‘Brommer rijden is van een ontspannende bezig-
heid,’ redeneerde HB, en hij noemde alle voor-
delen van het Gents verkeer rond de kerk op: ‘Je 
kunt er niet verdwalen, zolang je de toren ziet en 
de namen van alle kroegen bekend voorkomen.’ 
Hoewel jaren gestopt met drinken is het café 
nog altijd van een niet te onderschatten belang 
in zijn optiek en romans.

Naast brommer rijden en meisjes onderweg de 
rok afstropen heeft HB eenmaal een ongeluk 
gehad. Een andere bromfiets, bestuurd door 
mejuffrouw Anja Smakenbol, met achterop be-
stelautochauffeur Joris Van Der Rivière, ramde 
de schrijver eens van links. Daarbij had HB alleen 
maar wat pijn aan zijn penis, die overigens da-
teerde van een lustrum eerder, toen zijn verloof-
de, de negervrouw Remia, haar neusgat over zijn 
eikel had geduwd.

Later op de redactie van Bromfiets concludeer-
den Pien en ik dat we mooie, foto’s hadden en 
een fijn verhaal. De Dax bleek groot genoeg voor 
al onze plannen. 

085 - 130 76 32

andrea@virati.nl

www.virati.nl

Dag en nacht bereikbaarAndrea Virati

Virati Uitvaartverzorging helpt u om een 
unieke, bij u of uw dierbare passende, 

uitvaart te verzorgen waarin uw wensen 
centraal staan.

Gespecialiseerd in
elektrotechniek sinds 1995.

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

Goed voor en prettig met u! Korhoenlaan 2-5, Vlaardingen. Telefoon 010 - 30 731 68.

Adviseur in financiële en 
adminstratieve ondersteuning 

voor ZZP-ers en bedrijven.

Maak
vrijblijvend 

een 
afspraak!

Administratie, boekhouding 
en loonadministratie
Personeels- en salarisadministratie
Belastingaangifte IB en /of OB 
Belastingaangifte 
voor particulieren

renovaties
trap&vloer

trap&vloer  renovaties

trap&
vloer

renovatiesKANTOORADRES: HOGEWERF 7, VLAARDINGEN
WWW.VOORDELIGETRAPRENOVATIE.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.

Een complete traprenovatie? 
Altijd voordelig bij ons! Telefoon : 010 234 03 19

Mobiel : 06 23852975
Email : info@nicogroen.nl
website : www.nicogroen.nl

Voor snel en 
vakkundig schilderwerk:

Nico Groen Schildersbedrijf.
Vraag een gratis offerte!



De kloof… Ben je wel eens in een café aan de Nes te vin-
den? Kom je wel eens in een museum? Ga je ieder jaar 
trouw naar North Sea Jazz en het IFFR? Als je niet weet 
waar die laatste afkorting voor staat, is de kans groot dat jij 
niet tot de in de zin hiervoor geadresseerde demografie be-
hoort. Als je deze laatste zin niet begrijpt, geldt min of meer 
hetzelfde. Niet getreurd, ik vier liever de diversiteit van 
mensen dan dat ik hun onderlinge verschillen benadruk. 

De kloof wordt helaas dieper en dieper in Nederland, tus-
sen VPRO kijkende Gutmenschen en FvD stemmende zwar-
te Pieten vereerders, terwijl ik mijzelf liefst in het gewogen 
gemiddelde ophoud. 

We zitten weer rond de winterzonnewende en, ongeacht 
welke levensovertuiging je aanhangt, wil ik stellen dat dit 
toch eerder de tijd is van tegen elkaar aankruipen, al dan 
niet behaaglijk. 

De tijd om kloven te dichten in plaats van ze verder te ver-
breden. 

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

Café de Waal krantCafé de Waal krant
18e jaargang - 3e kwartaal 2019, december 2019 t/m februarie 2020. Verschijnt 4 x per jaar - Oplage 3000 ex.

Per kwartaal stapelen ze zich op elk 
bureau op, en op een dag zijn ze 

verdwenen, om te worden vervangen 
door nieuwe exemplaren; rekeningen 

en betalingen. 
Het altijd terugkerend papieren bedrijfs-

resultaat als het gaat om iets als BTW.

Wat ook je beweegredenen zijn om de administratie 
uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf, zal niet 
elke ondernemer nog helder voor de geest staan, maar 
onder de noemer ‘gemak dient de mens’ is een goede 
administrateur iemand die zichzelf terugverdient.

Je hebt veel kaf, maar gelukkig geen kaf zonder koren. 
JDL Financial Services buigt zich met liefde en geduld 
over alle financiële sores. Hier een kleine omzetting, 
een zinnig advies, daar een goede tip en voor je het 
weet lopen de uitgaven terug. ‘Je kunt ons ook altijd 
bellen, zonder dat daar meerkosten tegenover staan.’

JDL is het financiële kind van John de Lange, wie van 
voetbal houdt, weet wie dat is. In 2010 als starter de 
(meest) starters begeleid kwam zoon Tim vier jaar la-
ter de gelederen versterken. In die nu bijna tien jaar is 
het klantenbestand gestegen van 20-25 tot ruim 135.

John is jarenlang Financieel Manager bij Shell Rotter-
dam geweest. Tim heeft een opleiding Management, 
economie en recht gevolgd, die hij in 2012 afrondde. 
Daarna twee jaar werkzaam in Monster tot de tijd rijp 
was om van JDL een echt familiebedrijf te maken.
   John de Lange: ‘Samen met je zoon werken en het be-
drijf uitbreiden is mooi om te doen, om mee te maken. 
In februari verhuizen we naar de Kreekweg, naar een 
nieuwe unit. Dat is ook een stap de goede richting uit.

Het zijn voornamelijk zzp’ers die klant zijn bij JDL. 
Tim de Lange: ‘Als zzp’er maak je lange weken, en om 
ook alle aangiftes zelf te verzorgen, dat is vaak on-
doenlijk. Op dat moment komen wij om de hoek. Niet 
alleen omdat administratie op zich arbeidsintensief 
is, veranderen de regels op het gebied van belasting 
regelmatig.

   Per 1 januari 2020 treedt bijvoorbeeld de WAB (Wet 
Arbeidsbalans) in werking. Die geeft wijzigingen aan 

Ger van Veen mijmeringen

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

Blaauw is een toestand

Olaf Blaauw

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

Daar zit ze dan 

Daar zit ze dan. Voor het raam. Ze kijkt naar buiten en ziet 
spelende kinderen. Zelf zou ze ook nog graag onderstebo-
ven in een klimrek willen hangen of de hemelen bestijgen 
met zo’n rode plastic schommel. Het kan niet meer ondanks 
dat het kind nog steeds in de speeltuin van haar hersens 
speelt. Ze heeft teveel kwalen en teveel medicijnen. Zo’n 
grote doos met een vakje voor iedere dag van de week. 
Rode, blauwe, witte en gele pillen beheersen haar leven.

Soms denkt ze nog aan haar man. Twintig jaar geleden 
gestorven. Darmkanker. Ze hadden elkaar liefgehad. Er 
zijn nachten dat ze zijn streling op haar gerimpelde huid 
voelt. Dan is ze gelukkig. Ze heeft een zoon. Lieve jongen. 
Hij kan haar niet bezoeken omdat hij in Australië woont. 
Verder heeft ze niemand. Dat is niet helemaal waar... twee 
keer per week is haar hulp Karin er. Leuke meid maar die 
heeft zo haar eigen besognes. Ze zou graag een een be-
jaardenhuis wonen. Aanleunwoning of zo. Dat ze toch op 
zichzelf is maar ook samen met leeftijdgenoten. De politiek 
heeft dat afgeschaft omdat de politiek in al haar wijsheid 
oordeelde dat ouderen in de wijk moeten blijven wonen. 
Zo lang mogelijk in hun eigen huis. ,,En...”, zo zei een wijs 
fractievoorzitter.  ,,Vrijwilligers en buren helpen de oudjes 
wel.” Rechts van haar woont een jong stel. 

Net getrouwd, werken alle twee en bemoeien zich niet 
met haar. Links vier Roemeense arbeiders die om zes uur ‘s 
ochtends vertrekken en ‘s middags om vijf uur weer thuis-
komen. En de klok tikt door en door.

Daar zit ze dan, voor de televisie, haar enige vriend. Ze redt 
het net om een boodschapje te doen. En als ze een slechte 
dag heeft belt ze Karin. Soms hoopt ze op een plaatsje in 
een verzorgingstehuis. Maar daar is ze nog te goed voor, 
zeggen ze. Soms bidt ze om verlossing, om het einde. Maar 
daar mag ze niet aan denken. Dat kan ze haar kind niet 
aandoen. Een ticket Australië-Amsterdam is niet op te 
brengen voor hem.

Alle lichten in de stad zijn uit. 
De herhaling van Pauw dreunt 
doorhet flat. Een Roemeen klopt 
op demuur en het jonge stel ligt 
al zeker een uur wakker. 
De politiek heeft haar zin gekregen. 
Ze is tot het einde toe in haar huis, 
in haar flat blijven wonen.

Solo Sailing” to Vlaardingen by Tim O’Connor

Muziek bij 
Cafe de Waal!

dagelijkse beelden worden ondersteund door mooie 
klanken. Dat gebeurt bijvoorbeeld al tijdens een simpele 
wandeling over onze markt. Als ik tijdens een bezoek aan 
een groentekraam sensueel in wat rijpe avocado’s en 
stevige aubergines knijp, stilt Tsjaikovski’s ‘Notenkraker’ 
tussendoor muzikaal mijn honger. ’s Avonds, als ik een 
groepje Liesveldhangjongeren passeer, dan kan ik het 
niet laten om ‘The Thieving Magpie’ van Rossini of de 
Negende Symfonie van Beethoven snoeihard door mijn 
oortjes te laten klinken. Maar volgens mij heeft dat meer 
te maken met mijn fascinatie voor een oude Kubrick film. 

Tijdens een zonsondergang aan de Waterweg, met uit-
zicht op het petrochemische Shell Pernis, is het vooral 
genieten van Chopin’s ‘Nocturne’. En ’s nachts, als de 
dansvloeren zich vullen met schuinsmarcheerders, lel-
lebellen en andere desolate nachtdieren, dan is het bij-
zonder prettig om de ge-autotunede hedendaagse hits te 
onderdrukken met Ravel’s ‘Bolero’. Het levert daarnaast 
een prachtig schouwspel op. 

Het zijn maar enkele voorbeelden. Dit kan natuurlijk 
altijd en overal. Tijdens het smeren van een glutenvrije 
boterham, in de metro, tijdens een gesprek met je reclas-
seringsambtenaar… Persoonlijk kan ik niet wachten om 
‘Concerto Nr. 1’ van Vivaldi’s ‘Vier Jaargetijden’ over mijn 
overbelaste headset te gaan beluisteren. Maar dat mag 
pas over een paar maanden. Het verlangen naar de lente 
is groot. Ik kan niet wachten. 

                                                                 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!

Professioneel beeldend kunstenares MAR-JON In 1993 studeerde MAR-JON af aan de prestigieuze 
Willem Kooning academie in Rotterdam. In 1994/1995 zette zij zich op de kaart met een serie
wereldvermaarde frescoprojecten in Italië. Anno nu realiseert MAR-JON muurschilderingen voor
bedrijven, particulieren en openbare ruimtes. Indien MAR-JON vrij kan werken, ontstaan auto-
nome kunstwerken die als vernieuwend worden ervaren. Werkend in opdracht zijn de uitingen 
luchtig en decoratief.. Schilderijen van MAR-JON zijn verkrijgbaar in alle denkbare formaten, 
op basis van koop of huur. Wilt u een vrijblijvende afspraak? Mail dan met@mar-jon.nl 
                                                                        en kijk ook even op www.mar-jon.nl 

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

Het is eigenlijk heel simpel; van zowel Schultenbräu 2019 
als van Domaine Romanée-Conti 1945 word je uiteindelijk 
dronken. 

Ik snap tegelijkertijd ook wel dat juist het zo dicht tegen 
elkaar aangeschurkt zitten in de overvolle Rijnmond tot 
wrijving en agressie leidt. Je kunt even goed vaststellen dat 
we van dichtbij niet alleen onze verschillen beter zien, maar 
ook veel scherper krijgen waar we elkaar juist herkennen 
of mogelijk zelfs aanvullen. We hebben één planeet en ie-
der van ons maar één leven. Eén leven, waarin we ervoor 
kunnen kiezen schoonheid te scheppen, liefde te geven 
en te ervaren, begrip op te brengen voor anderen die net 
als wij zelf zo hun eigen set beperkingen hebben en leed 
voorkomen waar we bij machte zijn. Het alternatief lijkt mij 
niet te overwegen, maar desondanks wordt het door nog 
te veel mensen omarmt. Dat zal waarschijnlijk ook nooit 
echt veranderen. 

Sint Nicolaas beloont, Krampus straft en ik wil hier niet 
met een verbale roede zwaaien. Kom dus dichter bij elkaar, 
verrijk elkaar met jullie verschillen en begrijp één ding: als 
in het licht van de eeuwigheid beschouwd niets, maar dan 
ook niets, er werkelijk toe doet, doet in het ‘nu’, waarin 
je met je denken en handelen beslist tussen een bezoekje 
door de Sint of door zijn kwaadaardige metgezel, alles er 
dus toe. 

Vrolijke dagen!

in regels bij flexwerk, ontslagrecht, het stelsel premie-
heffingen voor de WW en transitievergoedingen. Dat 
is voor een timmerman of een schilder een hele studie, 
wij bijten ons erin vast en adviseren onze klanten.’

De taakverdeling bij JDL is een duidelijke: Tim doet de 
boekhouding en de aangiftes, John houdt zich bezig 
met acquisitie, geeft adviezen en stort zich met volle 
overgave op speciale gevallen. Bijvoorbeeld als een 
belastingschuld torenhoog is opgelopen, dan gaat 
John de ‘strijd’ aan met de fiscus.

   Een praktijkgeval? ‘Iemand had zijn aangifte met ver-
hogingen en boetes op laten lopen tot zo’n € 80.000. 
Dat heb ik terug weten te brengen tot € 2.500. Daarna 
is het taak de klant te begeleiden, dat die de draad 
weer oppakt en niet in oude gewoontes vervalt.’
   Samenwerken met de belasting is schriftelijke com-
municatie. Daar hoef je als klant niets aan te doen.

Het klantenbestand van JDL bestaat voor 80% uit zo-
geheten klein MKB en voor 20% BV’s. Je treft er veel 
schilders, timmerlieden, beveiliging en cafés. ‘Logisch,’ 
aldus familie De Lange, ‘we zitten aan de onderkant 
van het tarief. Hebben geen overhead.
   Daarnaast verzorgt JDL ook, indien gewenst, 
de salarisadministratie voor haar klanten.

Interesse? Neem, gerust contact op voor een 
vrijblijvend gesprek.

  JDL Financal Services
  Kreekweg 8F 
  (per 1 februari 2020)
  Vlaardingen

Telefoon kantoor: 010-30 731 68
Telefoon John: 06-1104 2948
Telefoon Tim: 06-2188 4065

Website: www.jdlfinancialservices.nl
E-mail: info@jdlfinancialservices.nl
 

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

Expo

Diana
Een koude, gure wind trekt over deze stad. Carl Orff’s 
muzikale meesterwerk ‘O Fortuna’ wordt net ingezet als 
de deur alhier met een elegante zwier wordt geopend. 
Natuurlijk niet over de speakers, dat zou namelijk heel 
raar zijn, maar over mijn oordopjes. Een dame van mid-
delbare leeftijd zet na haar entree elegant haar Albert 
Heijn Big Shopper op de bar, haalt daar een portefeuille 
uit, en bestelt zo te zien een zoete witte wijn. Ze giet in 
één teug het goddelijke vocht door haar keel exact op het 
moment dat het overweldigende, ontzagwekkende en 
overdonderen koor aan haar hoogtepunt begint. ‘Sors sa-
lutis et virtutis’. Ze bestelt daarna trouwens nog een glas. 

Dit nietszeggende tafereel werd prachtig ingekleurd door 
klassieke muziek die op dat moment mijn trommelvliezen 
aan het bevredigen waren. De wereld wordt een stuk ge-
zelliger, en soms zelfs een beetje spannender, als diverse 

De slimme meter
“Al mijn taken – van stofzuigen tot het schrijven 
van een column – duren altijd twee keer langer 
dan ik denk, hoop of wil,” hoor ik mijzelf hardop 
zeggen tegen vriendin T. Noem het een verhelde-
rend inzichtje, het voelt als de basis voor een 
Levensveranderend Inzicht. Want er is geen 
coach nodig om de conclusie te trekken 
dat ik altíjd tijd te kort kom. En dit be-
gint voor mijzelf inmiddels uitermate 
irritant en frustrerend te worden. Om 
over mijn omgeving maar te zwijgen. 
Dus op mijn lijstje wat nu toch echt 
anders moet, staat dit ongemak in-
middels bovenaan. 

Bij tijdtekort blijven er veel – op dat mo-
ment niet direct noodzakelijke – klusjes lig-
gen. Het openen van post bijvoorbeeld. Daarmee 
werk ik mijzelf natuurlijk regelmatig in de nesten. 
Net zo vaak leidt het tot iets leuks, iets onverwachts. 
Zoals laatst. Op een mooie donderdagochtend. Om 
mijn deadline te halen moet ik die week elke dag om 
half 8 achter mijn computer zitten, had ik berekend. 

Dan gaat de deurbel. Een monteur van Stedin. Ik 
blijk een afspraak te hebben voor het plaatsen van 
een slimme meter. Nou mag ik soms wat chaotisch 
overkomen, maar vergeten doe ik nauwelijks iets. 
Die afspraak had ik dus níet zelf gemaakt. Maar 
goed, ik ben toch thuis, gelijk maar doen dan. 

Terwijl de monteur een kijkje neemt in de meter-
kast, herinner ik mij de wit met gele enveloppen van 
Stedin. Zelfs de uitnodigende tekst ‘Heeft u al een 
afspraak met ons gemaakt,’ zie ik opeens voor me. 
Dus als de vriendelijke monteur zegt nog even iets 
te moeten ophalen en om negen uur terug zal zijn, 
ga ik op zoek tussen de kranten. Ja hoor, drie en-
veloppen en twee herinneringen, met in de laatste 
de melding: Wij komen bij u langs! Op 31 oktober 
2019 tussen 9 en 11 uur. 

Door een artikel in de krant op tafel over het leraren-
tekort, raken we tijdens de koffie in gesprek en ko-
men via Columbus ontdekt Amerika en Nederland 
tijdens de Gouden Eeuw, tot de conclusie dat ieder 
mens gezien en gehoord wil worden. Bij de tweede 
koffie nodig ik hem spontaan uit voor de opening 
van de tentoonstelling in Museum Vlaardingen waar 

zestien nieuwkomers vertellen hoe zij hun ge-
boorteland in oorlog zijn ontvlucht en hier 

hun leven weer proberen op te bouwen. 
Of hij er daadwerkelijk bij zal zijn weet 
ik op het moment van schrijven niet. 
Wel weet ik waar ik blij van word. De 
tijd nemen voor de ander. En zodra 
je  – al dan niet bewust – voelt dat 
je elkaar begrijpt, doen wat je hart je 
ingeeft. Brutaal, raar of onzeker, dat 

doet doen er dan niet meer toe.

Museumtip: Tentoonstelling Nieuwe 
Vlaardingers van 30 november 2019 t/m 
26 januari 2020 in Museum Vlaardingen

          
           Schrijfwerk Marleen Bos

Column
Marleen Bos

OUBORG EN DE REUS

Ouborg en De Reus is een dynamisch akoestisch 
duo, dat van easy listening, pop, rock en alles wat
daar tussen in ligt kan spelen op eigen wijze met 

verassende arrengementen.

Volg onze socials
Facebook en/of 

Instagram
facebook.com/cafedewaal

instagram.com/eetcafe_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! 

   Cadeaubon 
Cafe de Waal 
   Cadeaubon 
Cafe de Waal 

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 
kan meedoen voor een leuke prijs. 

Meer weten? Laat uw visitekaartje achter bij onze 
medewerkers of mail naar marjon@cafedewaal.nl.

maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Hypotheek-
gesprekken

zijn 
aangenamer

met 
goede koffie

ZATERDAG 1 FEB. 22.30 UUR

 Mel la Mel
 Chris
Dit is mijn tweede oud en nieuw samen met Chris. 
Vooralsnog verloopt het precies zoals vorig jaar. Ik zit 
op de bank oliebollen te eten en Chris staat mooi te 
wezen in het midden van de kamer. Zijn aanwezigheid 
motiveert mij totaal niet om hem te beklimmen en 
op geen enkele manier laat hij mijn hart sneller klop-
pen. Eigenlijk heeft hij sinds ik hem heb alleen mijn 
aandacht tijdens de wekelijkse schoonmaak en ik hem 
afneem met een stofdoek.

Chris is mijn crosstrainer. Na meer dan duizend zoek-
resultaten te hebben gefilterd, kwam Chris op mijn 
scherm tevoorschijn als de perfecte match. Nieuws-
gierig scrolde ik over de afbeeldingen en las ik over 
zijn mogelijkheden. Ik ervaarde direct een vlaag van 
opwinding. Ik zag mijzelf al zwetend en uitgeput met 
Chris de feestdagen doorbrengen. Ja, met Chris zou 
ik de beste, langste en gezondste relatie ooit hebben. 
Zonder te aarzelen klikte ik op ‘Bestellen’. 

De volgende dag werd hij thuisbezorgd. Haastig pakte 
ik hem uit en schroefde hem in elkaar. Vol verlangen 
keken Chris en ik elkaar aan. Althans, ik keek naar 
Chris en Chris hield zijn lange ranke handgrepen 
uitnodigend fier in de lucht. Het leek alsof hij wilde 
zeggen: “Kom maar Mel. Pak me vast en laten we 
samen plezier gaan maken.” Maar een onbestemd 
gevoel weerhield mij ervan om Chris te beklimmen. 

Het is bijna twaalf uur. Fonkelend danst het kaarslicht 
door de kamer. Het veroorzaakt een glinstering tussen 
de immer naar boven gerichte handgrepen van Chris. 
Gebiologeerd loop ik ernaartoe. 
Er blijkt nog een plasticje ter 
bescherming van het display op 
de trainingscomputer te zitten. 
Het laat me ineens beseffen dat 
Chris mij niet kan geven wat ik 
eigenlijk wil. Dit wordt onze 
laatste oud en nieuw samen. 
Volgend jaar wil ik iemand die 
mijn hartslag niet uitleest als 
digitale data.
 
                    Melanie Pelupessy

Tekst: Peter Joore
Foto: Marjon  van Neuren 

KERSTAVOND

CAPTAIN PEACOCK

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.

DINSDAG 24 DEC. 22.30 UUR

OUDEJAARSBORREL
BIG BUCKS & EASY MONEY

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.

DINSDAG 31 DEC. 16.00 UUR

      The sky turns black, the winds howling, the waves are huge.  
      Just then all hell breaks loose.  

      I hurry below, put on my foul weather gear and safety 
      harness, I scramble back up on deck. Take down the 
      Main sail, tie it quickly to the boom. Reef the mizzen sail,
      crank the wheel over and tie it off. We heave to fast 
      as I can. I go below get the storm boards, one at a time.
      Barely getting them on. The wind almost knocks me over.   
      That done. I make my way back into the cockpit. 
      A wave crashes on me. I hang on for dear life. 
      Then scramble down below. 

Things begin to fly around the cabin. Theanna’s bouncing and rolling over, hit by the 
waves. Coming from all directions. I climb into the pilots berth next to the main cabin 
doors. I brace my self. Start to say my prayers. This is a horrible storm, it came upreally 
fast. The stove is shaking and my body is too. 
The waves are getting bigger and bigger.
     And so are my eyes.   

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

JDL Financial Services

Geld(t) (ook) voor u!

Verkrijgbaar bij:
www.urbindsign.nl  
Facebook/urbindsign

UrbinDesign stopt met Waal 
gadgets en bedankt het hele 
Waal team voor alle jaren 
Waalkrant. Er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan! 
Mag de nieuwe gadget 
koning opstaan! Succes.

DE LAATSTE 2 STOPBORDEN
TE KOOP! DUS OP =OP!

De Waal GADGET STOPT!

Sahra Muse, een van de gasten tijdens de 
opening van de tentoonstelling Nieuwe 
Vlaardingers. Foto: Paul Meijer

Vlucht vertraagd, 
geannuleerd of 
overboekt?

Claim uw vergoeding!

www.airclaimsupport.nl

Zijn oude bekenden van Cafe de Waal. 
Met grote acts als The Pink Project en Supertrap. 

Bekend van DWDD en ‘de beste song-writer’. 
Het repertoire? Damien Rice tot Pearl Jam.

NIEUWJAARSRECEPTIE 
LESLIE MOORE & 

RICHARD BEUKELAARZATERDAG 4 JAN. 22.30 UUR

BENNE’S LATER

Een perfecte dag
wat sangria in de stad
en dan later
een donker pad, samen thuis

Gewoon een prima dag
slenteren in ‘t plantsoen
en dan later
en filmpje doen en naar huis

Oh, het is zo‘n perfecte dag
blij dat ik hem heb met jou
oh zo‘n perfecte dag
jij bent waar ik vast aan hou
jij bent waar ik vast aan hou

Een perfecte dag
problemen doen geen pijn
dit weekend samen zijn
doet ons plezier

Ja een perfecte dag
door jou vergeet ik mezelf
ik dacht dat ik
een ander was, een goed mens

Oh, het is zo‘n perfecte dag
blij dat ik hem deel met jou
oh zo‘n perfecte dag
jij bent waar ik vast aan hou
jij bent waar ik vast aan hou

Een ieder krijgt wat ‘ie verdient
Een ieder krijgt wat ‘ie verdient
Een ieder krijgt wat ‘ie verdient
Een ieder krijgt wat ‘ie verdient

Quadrupel of gerstewijn? Bestaat er een verschil tussen deze twee donkere bieren? Ja en nee. 
Het verschil tussen deze twee bierstijlen is erg lastig te beschrijven, dus ik zie ervan af. Het zijn 
beiden zware, donkere degustatiebieren die erg populair zijn in de winter.
Het meest populaire bier in deze categorie is Hertog Jan Grand Prestige. Een minder bekende 
– maar zeker niet minder lekker – is een trappist van eigen bodem. Trappist Zundert 10 is een 
complex, donker bier met zoete tonen van gedroogd fruit. Met zijn 10% alcohol en ideale 
drinktemperatuur tussen de 10 en 12 graden is het een perfect biertje voor de koude winterse 
dagen. De warmende werking van dit rijke bier maakt een kop warme chocomel met slagroom 
bijna overbodig.  Quadrupel of gerstewijn? Wilt u het verschil weten? Ik zit aan de bar met 
een Zundert 10.
                                                                                    N.P. Bisoen (Nawish Parwandjiwan)

Het seizoen van… zwaar en donker!


