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Voor een tientje kun je hier
ontbijten - koffie, vruchten-
sap, croissantje - én je was
doen. Kom je later op de dag
voor je wasje, dan krijg je er voor
diezelfde prijs een gebakje,
broodje of bord tapas bij. Alleen
koffie bestellen en je laptop
openklappen kan ook. Dat is wat
demeeste gasten deze ochtend
doen, bij de vestiging in het
chique Antwerpen-Zuid.
Vertegenwoordiger Jens van
Gompel (26) strijkt hier regelma-
tig neer. Zonder was. ,,Ik kom hier
om rustig een paar uurtjes te
werken, tussen twee afspraken
door.’’ In Gent is dat overigens
wel anders, verzekert marketing-
manager Johan Luypaert van de
Wasbar. ,,Daar komen veel stu-

denten en draaien alle machines
de hele dag.’’ De kleine keten
(drie vestigingen, dit jaar komen
er nog drie bij) werkt samenmet
een wasmachinefabrikant en
ecologisch wasmiddelmerk.
Het huishoudthema is doorge-
trokken tot in de kleinste details.
De servetten op tafel worden bij
elkaar gehouden door een ouder-
wets strijkijzertje, aan demuur
hangen opvouwinstructies. Er
staan comfortabele leunstoelen,
schemerlampen en sanseveria’s.
Soms zijn er optredens van be-
ginnende bandjes.
DeWasbar is ook populair voor
verjaardagsfeestjes, zegt Luy-
paert. Altijd leuk, zo’n uitnodi-
ging: breng gerust je vuile was
mee.

WASBAR

Tapas, koffieeneenwasje

ters het concept.
,,Maar in tegenstel-
ling tot bij Hello-
Fresh, kun je bij ons
elke dag uit tien ge-
rechten kiezen. Je
kookt gezond en
vers, bespaart tijd
en koopt alleen de
ingrediënten die je
nodig hebt. Dus
geen bos peterselie,
maar één takje.’’
Amsterdam heeft
met Bilder & De
Clercq een verge-

lijkbare gemakswin-
kel. Al moet je daar
demaaltijdingre-
diënten afhalen.
HNGRY bezorgt ze
desgewenst ook
thuis. Bestellingen
gedaan voor 22.00
uur worden de vol-
gende avond be-
zorgd.
Daar hangt wel een
prijskaartje aan:
9,95 euro. Voor dat
bedrag kun je echter
ookmeteen alle an-

dere boodschappen
laten bezorgen via
Combo, de bood-
schappenbezorg-
dienst van het Belgi-
sche postbedrijf.
Daar zijn ook super-
markten als Carre-
four, slagers en
groenteboeren bij
aangesloten. Haal je
met een paar muis-
klikken extra met-
een je weekend-
boodschappen in
huis.

En ook niet de hipste.
Waar H&M, Zara en
Primark de laatste
trends als eerste in de
rekken proberen te
hebben, verkoopt
Uniqlo basiskleding.
Wereldwijd hebben ze
1600 winkels. De Ant-
werpse is de eerste in
de Benelux.

UNIQLO

Pistool isgeenpartij
voorToni’svuisten
NADIA BERKELDER
ROTTERDAM | Toni aarzelde geen
moment. Toen de 24-jarige man
in zijn shoarmazaak een vuurwa-
pen trok, pakte hij hem vast en
gaf hij hem een paar klappen op
zijn hoofd. ,,Ik denk dat hij dat niet
meer zo snel zal doen,” zegt hij een

dag later cool. De man zit vast.

,,Ik laat me niet neerschieten,”

zegt Toni – ‘zo kent iedereen me’ -

alsof het de gewoonste zaak van de

wereld is om iemand die met een

vuurwapen staat te zwaaien te over-

meesteren en zijn pistool af te pak-

ken. ,,Wat denk je? Wie komt er nou

met een doorgeladen vuurwapen

aan? Ik heb hem een paar hoeken

gegeven en hem tegen de grond ge-

werkt. We hebben daarna gewacht

tot de politie kwam.”

De man met het wapen was

maandagavondmet een groepje van

zes of zeven vrienden naar shoarma-

zaak El Aviv aan de Zijpe in Pen-

drecht gekomen. Op uitnodiging

van Toni en zijn collega’s. ,,Afgelo-

pen woensdag was er bij ons inge-

broken,” vertelt Toni. ,,De gokkasten

waren vernield en leeggehaald.” De

medewerkers van de shoarmazaak

dachten te weten wie de inbrekers

waren. ,,We hadden ze gebeld. Kom

even naar de zaak om te praten.”

Het praten liep uit op een worste-

ling met een van hen. ,,We pakten

hem vast. En hij riep: ‘Laat me los,

anders schiet ik!’ Ik schiet jullie

dood!’ Hij had een vuurwapen in

zijn hand. Ik pakte de hand waar hij

zijn pistool in hadmet mijn rechter-

hand en ik heb hem met mijn lin-

kerhand twee keer gehoekt. Of ik

bang was? Nee. Ik doe al vanaf mijn

negende aan vechtsport. Ik móest

wel slaan, anders had hij geschoten.

En dat groepje dat hij bij zich had?

Die deden niets.” Lachend: ,,Ik denk

dat die geschrokken waren.”

Klant
De man met het vuurwapen, een

jongen nog, zegt Toni, was een klant

van El Aviv. ,,Hij kwam hier altijd

eten en gokken. Ook op de avond

van de inbraak. Nee, ik ben niet

bang voor hem. Ik neem aan dat hij

ook niet meteen weer vrijkomt. En

dan nog. Laat maar komen. We zijn

hier. En we zijn niet bang.”

De 24-jarige man is na zijn aanva-

ring met Toni onwel geworden,

meldt de politie. Na een bezoekje

aan het ziekenhuis is hij in de cel

gezet.

De politie onderzoekt de zaak.

Toni hoeft zelf geen problemen te

verwachten. ,,Dit is netjes opgelost,”

zegt een politiewoordvoerder.

Z Toni was niet bang toen een
man in zijn zaak een pistool trok.
‘Ik doe al vanaf mijn negende aan
vechtsport.’ FOTO JAN DE GROEN

Ik laatme niet
neerschieten en
heb hem een paar
hoeken gegeven
–Toni (eigenaar shoarmazaak)
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