
Afgelopen winter verhuisde het gezin De 
Graaf naar Doesburg en werd meteen de 
buitenkant van de cafetaria geschilderd. 
Komende winter wordt de binnenkant 
opgeknapt om gasten een nog warmer 
welkom te geven. Met het moderne 
vierbaans-bowlingcentrum met rookma-
chine, lasershow en discomuziek biedt 
Het Zwarte Schaar de ideale activiteit 
voor een kinderfeestje, groepsuitje of 
familiedag en dat voor slechts € 17,50 
per uur. Eigenaren Frank en Wendy de 

Graaf vertellen op het ruime terras met 
uitzicht over de IJssel over hun verdere 
plannen. ‘We willen flink uitbreiden met 
het aantal arrangementen. Voor kinderen 
hebben we nu bijvoorbeeld al een ar-
rangement met bowlen en daarna patat 
eten maar we willen ook een arrange-
ment in combinatie met pannenkoeken 
eten of zelf pizza’s maken ’, zegt Frank.
Bowling- en eetcafé Het Zwarte Schaar 
beschikt niet alleen over een super mo-
dern bowlingcentrum en een cafetaria 

met een uitgebreid arrangement maar 
ook over een eetcafé met 85 zitplaatsen. 
De horecagelegenheid is niet alleen in 
trek bij campinggasten en dagtoeristen, 
ook steeds meer lokale inwoners weten 
de kwaliteit aan Eekstraat 17 te vinden 
voor saté, spareribs, biefstuk of sliptong.
‘We zijn zeven dagen per week geopend, 
bereiden alles volledig zelf en vinden 
gastvrijheid simpelweg het allerbelang-
rijkste’, licht Wendy toe. ‘Wij bedienen 
onze gasten volledig.’

Bowling en eetcafé Het Zwarte Schaar 
bedient zijn gasten volledig

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Doesburg
T: 0313-43 78 77
E: bowlinghetzwarteschaar@gmail.com
I: www.hetzwarteschaar.nl
Volg ons op Facebook!

Frank en Wendy de Graaf uit Schagen kwamen al een paar jaar in de vakantie hun familie op 
Camping Het Zwarte Schaar in Doesburg opzoeken toen ze vorig jaar vernamen dat voor het 
naastgelegen Bowling en eetcafé een nieuwe huurder werd gezocht. Voor chef-kok Frank 
was dit de kans om zowel zijn kookkunsten als zijn ondernemerschap te laten zien. Sinds 
februari runt hij met veel enthousiasme de horecagelegenheid waarbij hij gastvrijheid zeer 
hoog in het vaandel heeft staan.

advertorial

Actie 
Iedere donderdag onbeperkt spareribs eten 
voor slechts € 18,50!

Actie
Iedere zondag alle pizza’s voor slechts € 7,00
kinderpizza’s voor slechts € 4,00!

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag vanaf 12.00 uur, 
vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
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Het was een zomerse zaterdagavond. Er werd een feestje 
gegeven door een Abraham en wij kregen het verzoek met 
ons rock-‘n-rollbandje de avond enigszins op te leuken. Het 
verzoek kwam toen ons programma eigenlijk al vol was, 
want de uitdrukkelijke afspraak is dat we niet meer dan één 
keer in de maand onze blue suede shoes aantrekken. Maar 
ach, het was dicht bij huis en eigenlijk is het natuurlijk voor 
onszelf ook gewoon een uitje. En dus gingen we toch. 

Toen de avond al grotendeels verstreken was, stond ik tus-
sendoor even buiten uit te blazen. Het was zo’n heerlijke 
zomeravond, met nog net voldoende licht, een heerlijk frisse 
temperatuur en een fl inke mist over de weilanden. 

In de oorverdovende stilte tuurde ik naar de bosrand toen 
een jonge vrouw naast mij kwam staan, zuchtend en met 
een sigaretje in de hand. Ze was twintig en kwam uit Leiden. 
Als studente werkte ze bij het cateringbedrij� e dat die avond 
de koek-en-zopie verzorgde. 
Ze vertelde dat ze in Leiden rechten studeert. Daar hadden 
we natuurlijk direct een gemeenschappelijk gespreksonder-
werp. Ze wilde als arme student echter binnenkort graag op 
vakantie en ging daarom in de weekenden met dit catering-
bedrij� e op pad. 

Inmiddels stond ze voor de lastige keuze van de specifi eke 
studierichting. Werd het Nederlands recht, Internationaal 

recht of misschien wel Notariaat? Gezien het feit dat ik deze 
fases natuurlijk ook allemaal heb doorgemaakt, wilde ik best 
mijn steentje bijdragen bij het maken van haar keuze en ver-
telde dat ik ook rechten gestudeerd heb. En dat mijn keuze 
was gevallen op het notariaat. 

Ik zei glimlachend: ‘Ik heb gekozen voor het notariaat. En nu, 
na een fl inke dosis fi nanciële investeringen, bijna twintig jaar 
lang overdag werken en ‘s avonds studeren, ben ik inmiddels 
alweer bijna tien jaar notaris. Maar ja, ik wil binnenkort ook 
graag op vakantie.’ 
 
Zij keek mij enigszins wantrouwend aan. Daar zat ik. Zater-
dagavond laat, in m’n eentje op een oud kratje achter een 
feesttent, ergens buitenaf in een weiland, in m’n jaren-
50-plunje, lauw biertje in de hand en met het zweet op m’n 
rug. 

Ik zag haar blik op mij gaan van wantrouwend, via barmhar-
tig naar meelijwekkend. Ik probeerde nog te zeggen dat het 
bijna altijd een prachtig vak is, maar ik weet niet of dat nog 
overkwam. Waarschijnlijk heb ik het notariaat een potentieel 
goede student gekost. Al hoop ik dat ze begreep dat het 
een grapje was toen ook de rest van de jongens naar buiten 
kwam lopen en begon te gieren dat ik hier toch echt vrijwil-
lig en voor m’n eigen plezier zat. Ik weet niet of het haar nog 
kon overtuigen…
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van de notaris
Ploeteren

Mr. Jeroen te Lindert (43) is 
notaris te Doesburg. In zijn vrije 
tijd is hij zanger/pianist in een 
‘jaren 50 rock-‘n-rollband’.


