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Heerlijk genieten: Eetcafé De Nar! 

 

Zolang als Eetcafé De Nar bestaat – en dat is twintig jaar- zijn Patrick en Yvonne 

Weijnen al lid van de Businessclub van vv Lekkerkerk. “Noem het maar een 

positieve vanzelfsprekendheid,” glimlacht Patrick Wijnen. “Zelfs in coronatijd was 

het geen issue om met deze vorm van sponsoring te stoppen, Daarvoor zit vv 

Lekkerkerk te diep in mijn hart.” 

We treffen Yvonne en Patrick Weijnen op een zonovergoten dag kort na een druk 

paasweekend. “De loop zit er weer prima in”, glimlacht de vrouwelijke helft van het 

ondernemende horecaechtpaar. “En daar zijn we uiteraard enorm blij mee! De voorbije twee 

coronajaren waren natuurlijk niet echt om vrolijk van te worden. Toen de eerste lockdown 

werd afgekondigd hebben we een aantal weken allerlei klusjes gedaan in onze zaak. Daarna 

zijn we ons gaan richten op afhaal en bezorgservice. Met hulp van onze zoon Michael. Hij had 

er al ervaring mee en gaf nuttige tips. Afhalen en bezorgen was in ieder geval een manier om 

in contact te blijven met onze gasten, maar het allerliefst heb je de mensen gezellig in je zaak. 

Gelukkig mag dat nu weer.” 

De coronaperiode werd door Yvonne en Patrick Weijnen ook benut om hun activiteiten eens 

goed onder de loep te nemen. “Hoewel je je het liefst zou ontkennen, weten ook Patrick en ik 

dat we een jaartje ouder worden”, grijnst Yvonne Weijnen. “Het bracht ons ertoe om de 

openingsdagen en -tijden van de Nar wat te veranderen. We zijn nu van woensdag tot en met 

zondag vanaf 16.30 uur geopend en op maandag en dinsdag gesloten. Voor party’s en andere 

speciale gelegenheden kunnen mensen op afspraak terecht.” Patrick Weijnen is zich specifiek 

op de keuken gaan richten.  “Noem het maar een herontdekking”, glimlacht de Lekkerkerker. 

“En ik kan je vertellen: dat bevalt me prima. Het is ook goed om je focus wat te verleggen. Het 

leert je ook om weer net even anders naar je zaak te kijken. Zo af en toe kom ik uiteraard nog 

wél de keuken uit om even een praatje te maken met de gasten. Dat is de aard van het beestje 

hè. Die contacten zijn en blijven leuk.” 
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Dat het voorjaar begonnen is zien we ook terug aan de kaart van Eetcafé De Nar. Daar staan 

tal van heerlijke lenteachtige gerechten op die op sprankelende wijze helemaal aansluiten bij 

het seizoen. “En uiteraard zijn er de bekende ‘hardlopers’”, voegt Yvonne  Weijnen er aan toe. 

“Onze kreeftensoep en Spaanse garnalen bijvoorbeeld. En iet te vergeten de populaire ‘vangst 

van de dag’. Daarnaast hebben we het vegetarische deel van de menukaart verder uitgebreid 

met even verrassende als lekkere gerechten. De reacties op de nieuwe kaart zijn zeer positief. 

Heerlijk om te horen!” 

Behalve passie voor horeca in het algemeen en de Nar in het bijzonder koestert Patrick 

Weijnen ook een diepe liefde voor voetbal. Zijn favoriete clubs: Feyenoord en vv Lekkerkerk. 

“Ik geniet van de successen in de Conference League”, zegt hij ‘vers’ terug uit Praag, waar 

Feyenoord ten koste van Slavia Praag de halve finale van het Europese toernooi bereikte. “En 

nu wacht Olympique Marseille. Een sterke ploeg. Het zou geweldig zijn als ‘we’ de finale 

bereiken.” 

Wat vv Lekkerkerk betreft – de club waar Patrick ooit als jongetje van 6 lid van werd- hoopt 

hij dat de club zich in de derde klasse gaat handhaven. “Na een paar nederlagen achter elkaar 

wordt het nog flink oppassen. Toch heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Het elftal heeft 

genoeg kwaliteit om te overleven.” 


