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Heerenpraet nummer 10
is een feit!
Voor u ligt de 10e uitgave van
Heerenpraet. De eerste, uitgebracht in
april 2001 werd heel goed ontvan
gen door de bewoners van OudBeijerland. Vanaf vorig jaar april
echter kunnen alle inwoners van de
Hoekse Waard op de hoogte blijven
van alles wat zich in en om de
” Heeren” afspeelt. De oplage is
namelijk verhoogd van 10.000 naar
37.000 exemplaren. Gezien de enorm
leuke reacties die wekelijks bij de
redactie binnenkomen, zullen er nog
heel wat edities verschijnen.

Van één onzer verslaggevers:
Na maanden van intensieve voor
bereiding is het eindelijk zover.
De “Heeren” hebben samen met

In dit nummer vindt u weer de
gebruikelijke rubrie
ken. Zo zijn er
verhalen van
de vaste gas
ten, we stellen
een personeelslid
voor, de nieuwe
dinerkaart en niet
te vergeten het ver
volg van de wereld
reis van de “Heeren”.
Verder hebben wij
nog een artikel over de
fietsknooppunten in de
Hoeksche waard, een
verslag van ons perso
neelsfeest en last but not
least het laatste nieuws
over de
stoomtram die in oktober weer voor de
deur zal staan.
Kortom ook deze editie staat weer vol
met artikelen. Wij wensen u dan ook veel
leesplezier, namens de “Heeren”.

Stichting RTM geregeld dat de
stoomtram van donderdag 14 oktober
tot en met dinsdag 19 oktober weer op
de dijk staat.
Lees verder op pagina 2.

EEN ‘HEEREN’ MENU
Vegetarische salade met pikante boeren kaas.
Ingrediënten:
Sla ( bijv. ijsbergsla en lollo rosso )
Pittige boeren

De redactie.

RTM
tram
komt
in
oktober!

kaas
Druiven
Cerise tomaatjes
Komkommer

Bereiding:
• Pluk de sla grof, was deze in koud water en dan
even uit laten lekken.
• De kaas in kleine blokjes snijden.
• Druiven halveren en van pitjes ontdoen.
• Cerise tomaatjes halveren.
• Komkommer in plakjes snijden.
• Tuinkers van matje af knippen.

Tuinkers
Knoflook
croutons

Alles in schaal doen en luchtig mengen.
Dressing naar keuze toevoegen ( bijv. knoflookdressing)
Op een bord of schaal presenteren met een schaaltje
knoflook croutons.
Heerlijk voor bij de BBQ met een lekker
glaasje rosé.

Marco Wink,
Chef kok

Vervolg van pagina 1

RTM tram komt in oktober!

Rosé weer terug op
de ‘kaart’
De tijd dat rosé drinken ouderwets

Reden genoeg voor de “”Heeren”

gevonden werd hebben we al

om deze zomer een speciale rosé

weer enige tijd achter ons gelaten.

kaart te maken.

Vorige zomer was dan ook

Oude tijden zullen voor een paar dagen weer

foto’s en materialen

herleven, als tijdens de herfstvakantie de

worden gehouden op

originele locomotief 57 van de vroegere RTM

de eerste verdieping bij

weer op het Marktplein staat.

de “Heeren” en tevens komt

er ook

een boekje uit: "de RTM in oude ansichten"
De locomotief, die door het spoorwegmuse

door Bas van der Heijden.

um uit Utrecht tijdelijk (wegens verbouwing)
is uitgeleend aan stichting RTM uit Ouddorp,

Krijgt u na het lezen van dit stukje al weer

wordt aangevoerd op een dieplader. Dit zal

(nostalgische) kriebels, er is deze zomer

op zich al spectaculaire beelden opleveren.

volop de gelegenheid om alle oude materieel
te zien in het museum te Ouddorp.

Verder worden er tal van activiteiten voor
bereid. Zo zal er o.a. een expositie van oude

Kijk ook ééns op: www.rtm-ouddorp.nl

FIETSEN LANGS 
“KNOOPPUNTEN”

Vanaf half april 2004
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Waard over het eerste
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steem van

knooppunten waarlangs u wilt fietsen en tijdens
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U kunt als fietser dus zelf beslissen hoe lang u

het fietsknooppuntensysteem in Noord-

wilt fietsen en waar naar toe! Geheel afhankelijk

Brabant. Hierdoor ontstaat een fietsnetwerk

van de weersomstandigheden kan eenvoudig

dat tot in Vlaanderen reikt! Het netwerk in de

de lengte en richting van de route worden

Hoeksche Waard is 300 km lang. De routes

aangepast. U kunt het netwerk herkennen aan

lopen langs de mooiste plekjes in de regio,

de groen/witte borden met het logo van de

als de Binnenbedijkte Maas, het haventje van

Hoeksche Waard. Door de VVV Zuid-Holland

Strijensas en het centrum van Oud-Beijerland.

Zuid zullen in de loop van het jaar verschillende

De knooppunten zijn punten waar de routes

themaroutes ontwikkeld worden.

Activiteiten
in en om
de "Heeren"
12 juni
kunst en literatuurmarkt
3 juli
Spuidag
14 augustus
dag van de straatmuzikanten
21 augustus
Raadhuisklassiek
11 september
Jaarmarkt
14 t/m 19 oktober
RTM Weekend

duidelijk te merken dat ook de

Op deze kaart staan een zestal

jongeren het drinken van rosé

rosé wijnen die zowel qua smaak

weer hebben ontdekt.

als qua prijs variëren.

Zeker op lange zomeravonden is

Als huisrosé hebben wij de iets

een koel glas rosé een welkome

zoetige Rosé d’ Anjou, verder een

afwisseling en in veel gevallen

nieuwe pinotage rosé uit Afrika

heeft het de plaats van de

(veel geluk) en als absolute top

populaire mixdrankjes weer

hebben wij een rosé uit de streek

ingenomen.

Sancerre.

Heeren van Beijerland
dé Hotspot van de 
Hoeksche Waard!
Bij het lezen van bovenstaande kop gaat
misschien niet bij iedereen een belletje rinke
len, dus behoeft het enige uitleg.
Wat is nu een “Hotspot”? Een Hotspot is
een plaats waarbij u doormiddel van draad
loze verbinding kunt internetten.

De “Heeren” zijn echter van mening dat
gemak de mens dient en zij zijn op zoek
gegaan naar een betere en goedko
pere oplossing. Deze hebben ze dan ook
gevonden bij de totaal provider @ Inet uit
Wateringen, en vanaf heden wordt deze
service volledig gratis aangeboden.

Vaak zie je dit soort Hotspots bij Hotels en
sommige jachthavens en kan men er gebruik
van maken middels creditcard of speciale
kraskaarten.

Met bovenstaande service bieden wij met
name de zakelijke gast de mogelijkheid om
in een sfeervolle omgeving het werk te
combineren met lunch of diner.

Personeelsfeest weer een 
bijzondere happening!
Maandag 1 maart jl. was het weer
zover: het personeelsfeest van de
“Heeren”. Maandenlang had een
ieder zich hierop verheugd, maar
toen de uitnodiging binnenkwam
was de verwarring erg groot.
Warme kleding, een extra verscho
ning, zwemkleding en een goed
humeur werden gevraagd! Speculaties
alom binnen het bedrijf: wordt het een sur
vivaltocht of misschien een bezoek aan een
tropisch zwemparadijs?
Getraind werd er ook volop om de
'zwembandjes' weg te krijgen, want
tja met al je collega’s in één zwem
bad…
Één week voor het uitje werd dan
toch bekend gemaakt waar
de reis naartoe ging. Dit was
helaas noodzakeliik, want ieder
een moest zijn schoenmaat opge
ven. We gingen namelijk skiën en
snowboarden in Den Haag.
Begonnen werd er met een uitgebreide
lunch, want je kunt niet met een lege maag
sporten.
Na de lunch direct op de lange latten of op
een 'deur' (lees snowboard) en ploeteren maar.
Na het skiën verder met karten, een onderdeel

wat niet meer weg te slaan is bij het
personeelsuitje van de “Heeren”. Dit
onderdeel was een stuk warmer,
zelfs af en toe heet zoals het er
aan toeging. De eerste plaats was
deze keer voor Marco. Hij wist op
slinkse wijze zijn directe concurren
ten Anil, Aart en Jan uit te schakelen.
Nog even een borrel in de après-ski hut en
toen hop weer in de bus op weg naar Delft.
Daar was gereserveerd bij een restaurant met
de welluidende naam “De poppen aan het
dansen”. Nou dat is precies iets wat bij
onze groep past!!!!!
We hebben lekker gegetenen het
personeel van het restaurant zal
nog heel lang zal napraten over
deze avond. Al met al was het
weer een hele leuke en zeer ver
moeiende dag. En de “Heeren”? Die
hebben ook genoten, zij het vanaf de
zijkant, want zij zijn te oud om nog met
dit soort activiteiten mee te doen.

Hereniging van de
“Heeren” (7)
Na een geslaagde reis door
China, waar we weer leuke
mensen hebben ontmoet
vliegen we naar India. We
zijn zeer benieuwd, want bij
elk nieuw land dat we tot
nu toe hebben aangedaan
moeten we heel erg wennen
aan de manier van leven, het eten enz.
Als we ’s ochtends vroeg landen op het vlieg
veld van Delhi is het er zeer warm en benauwd.
We proberen zo snel mogelijk door de douane
te komen, want we willen ons wel even opfris
sen in het hotel. Als we buiten komen, wordt er
van alle kanten op onze komst gereageerd door
bemiddelingsbureaus die ons naar “hun” hotel
proberen te praten. “Hello my friend welcome
here!” klinkt het de hele tijd. Een hotel hebben
wij, helaas voor hen, al geboekt maar als zij een
taxi verzorgen is dat wel fijn.
Tijdens onze rit naar het hotel begint het te
regenen, het is namelijk moessontijd. De taxi
heeft echter maar één ruitenwisser dus dat
zorgt voor benauwde ogenblikken. Vindingrijk
als de chauffeur is, steekt hij zijn hoofd buiten
het raam en met één hand op de claxon rijdt hij
gewoon door. Hier geldt kennelijk het recht van
de sterkste.
Delhi is echter niet het voornaamste doel waar
wij voor naar India zijn gekomen. Dus nadat
we een nachtje in ons zeer schone hotel heb
ben doorgebracht (wat een verademing in deze
smerige stad) vertrekken wij de volgende mor
gen naar Agra, de stad van de Taj Mahal. Deze
tempel, die gebouwd is in de 16e eeuw door
Shah Jahan, is beeldschoon!
Onze gids vertelt dat dit gigantische praalgraf,
geheel opgetrokken uit wit marmer, gebouwd
is door ongeveer 20.000 mensen, die er gedu
rende 22 jaar aan hebben gewerkt.
Na de rondleiding verruilen wij de serene rust
van de Taj Mahal voor het hectische centrum
van de stad. Een politieman in een onberispelijk
wit uniform probeert de chaos van Riksja’s,
Vespa scooters, fietsers en heilige koeien in
goede banen te leiden.

Linda

GASTVROUW

Nadat we de drukke hoofdstraat achter ons
hebben gelaten komen we in een rustiger buurt.
Ook hier is het weer hetzelfde ritueel: met
“hello my friend” worden we aangesproken en
bijna een restaurant ingetrokken. We besluiten
om op één van de verzoeken in te gaan er een
hapje te eten. Het exotische eten is er zeer
smakelijk, de bediening uiterst vriendelijk en
dus is dit een waardige afsluiting van deze dag.
De dagen daarna bezoeken wij o.a. Jaipur
en de heilige stad Pushkar. Overal is het een
drukte van belang en wat ons steeds meer
opvalt is het heilige gezag voor de koeien die
overal los rondlopen. Als een soort wandelende
verkeersdrempels zorgen zij ervoor dat er soms
wat rustiger wordt gereden.

Het is een bijzonder iets om mee te
maken, maar naarmate wij verder
komen met onze wereldreis verlangen
wij steeds meer naar ”Beijerland” met
zijn schone water in het Spui.
Na een weekje India houden wij het voor
gezien. Misschien komen wij hier, als de
gezondheid het toelaat nog eens terug. De
mensen zijn hier zeer vriendelijk en er is
nog veel meer te zien.

De geboorte van mijn kinderen

Favoriete drankje

Fluitje

Favoriete gerecht

Mousaka

Favoriete boek

Bridget Jones diary

Favoriete film

Shaw Shank Redemption

Favoriete muziek

Alles wat swingt

Stopwoordje

Wat jij wil!

Vakantiebestemming

Griekenland

Wat zou je ooit willen doen Stoppen met roken

Uiteraard kan een kijkje bij de rivier de Ganges
niet uitblijven. Deze heilige rivier, die we bezoe
ken bij de stad Varanasi, is de meest smerige
rivier die we ooit hebben gezien. Maar ja, als je
van zover bent gekomen, moet je er wel even
een kijkje nemen.
Dit doen we middels een boottochtje. We varen
langs de ghats, de badterrassen. Hier nemen
pelgrims een ritueel bad, er worden bloemen
geofferd, er wordt gecremeerd en zelfs
de was wordt gedaan in dit vieze water.

Wat vergeet je nooit

Hoogtepunt

De Euromast?

Lijfspreuk

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Beste eigenschap

Gezellig

De Nieuwe Dinerkaart
Voorgerechten

Hoofdgerechten vis

Carpaccio volgens de "Heeren"
Gerookte ossenhaas met parmezaanse kaas,
pesto en pijnboompitten op een bedje van diverse
soorten sla.

“Vis Duo"
Gepocheerde zalm Pangasiusfilet rolletjes met
cressonsaus.

Vegetarische salade
Salade met pittige boerenkaas, druiven, cashew
noten, tomaat, komkommer en mosterddressing.
Zalmsalade
Salade met gerookte zalm, kappertjes, pijnboom
pitten en mosterd-dillesaus.

Slibtongen àla Meunière
In roomboter gebakken slibtongen.
Gebakken mosselen
Mosselen met diverse sauzen en stokbrood.
Kabeljauw met een “dakje”
Kabeljauw uit de oven met een kruidenkorst.

We maken ons op voor ons nieuwe reis
doel: St.Petersburg

Griekse salade
Salade met fetta, olijven, zongedroogde tomaatjes,
rode ui, komkommer en tuinkers

"Vette Vingers”
Gebakken gamba’s met divers sausjes.
Hoofdgerechten vlees

Wordt vervolgd

Zeeplateau
Zalm, Hollandse garnalen en gerookte forelfilet.
Geserveerd met stokbrood.
“Spaanse Parade”
Twee soorten Spaanse worst, rauwe ham en
Spaanse kaas.
Geserveerd met stokbrood en olijventapenade.
"Broodplank"
Meergranen brood met kruidenboter
en olijventapenade.
Voorgerecht weekmenu
Soepen

"Spaanse Kogel”
Kogelbiefstuk gegratineerd met Mahonkaas en
portsaus.
"Surf en Turf”
Kalfsentrecote met gambastaarten en
bearnaisesaus.
"Kop op ?”
Struisvogelbiefstuk met bruine suiker
cognacsaus.
Varkenshaas Tricolore
Varkenshaas met spinazie, mozzarella en
tomatensaus.

Italiaanse tomatensoep
Bisque (romige vissoep)
Cressonsoep
Soep weekmenu

Mixed grill
Combinatie van varken, lam, rund en kip.

Warme voorgerechten

Kipsaté
Drie stokjes saté, geserveerd met
aardappelsalade, kroepoek en atjar.

Parelhoen in ‘t “Oranje”
Lauw warm geserveerde parelhoenborst
op salade met een sinaasappeldressing.
Zalm op z’n Mexicaans
Zalm met Cajun kruiden.
Geserveerd op salade met pestosaus.
Vegetarische gerechten
“Hartig trio”
Flensjes gevuld met spinazie en mozzarella,
groene asperge en aardappel en olijven-tapenade.
“Kaassie”
Camembert met vossebessensaus.
Vegetarische lasagne
Lasagne met geserveerd met brood en
olijven-tapenade.

“t Haasje”
Lamshaasjes met kruidenboter.

Spare-ribs volgens de "Heeren"
Pikant of zoet,
geserveerd met twee sauzen.
Hoofdgerecht weekmenu.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappelgarnituur en mayonaise
Vraag ook naar ons weekmenu.
Op het terras serveren wij i.v.m. de beperkte
ruimte plate-service.

DIT zijn de “heeren”
en dit zijn hun gasten
In de jaren dat ik nog actief als speler voetbalde
voor Feijenoord of het Nederlands elftal, kwam ik
op veel plaatsen over de hele wereld. Wanneer
we ergens in een vreemd land speelden,
kwamen we in allerlei leuke restaurants waar
we goed geholpen werden.
Ook later, als trainer in Dubai, wist ik precies waar
je lekker kon eten en goed vertieren.
Tegenwoordig ben ik wat honkvaster. Ik blijf veel
meer in Nederland, maar ik houd me nog steeds
met voetbal bezig. Zo ook in de Hoeksche
Waard.
Ik heb een eigen voetbalschool en de organisatie
van de school vergt erg veel tijd.
Samen met mijn vriend Aad Eijeriks organiseer
ik door het jaar heen voetbalweken. We hebben
dan een plaats nodig om rustig te kunnen praten
onder het genot van een hapje en een drankje.
En waar kunnen we beter zijn dan bij de
“Heeren”? Zeker als Martine ons helpt te kie
zen uit het menu en ons prachtige suggesties
doet. In de zomermaanden kijken we vanaf het
terras naar het gezellige centrum en in de winter
maanden is het binnen heerlijk toeven.
Wat ons betreft blijven we de voetbalweken
vanuit de “Heeren” organiseren. Zoals
bijvoorbeeld de weken die in Mijnsheerenland
op 5 juli starten bij voetbalvereniging G.O.Z.

In de
“Dugout”
bij de
“Heeren”
en die bezocht worden door jongens en meisjes
van 6 tot 14 jaar.
In totaal trainen wij rond de 600 kinderen per
jaar op verschillende locaties. Als u hier van wilt
weten, bezoek dan ook eens de website: www.
ben@wijnstekers.nl.
Behalve trainingen onder mijn leiding, worden er
ook trainingen vezorgd door bekende trainers.
We ontvangen gasten en bezoeken een wedstrijd
van Feijenoord. Bovendien krijgen de kinderen
naast eten en drinken ook nog een prachtig
tenue. Dit soort weken zijn een feest die iedere
Hoeksche Waarder eens zou moeten bezoeken.
Aad en ik zullen de “Heeren” dus nog met grote
regelmaat blijven bezoeken. En wij kunnen u aan
bevelen om, als u even niet weet wat u wilt eten,
de hulp in te roepen van de bediening, want wij
worden telkens weer aangenaam verrast.
Wellicht zien wij u ook binnenkort bij de “Heeren”
of tijdens één van de voetbalweken.
Aad Eijeriks en Ben Wijnstekers

toast Hawaï en
cappuccino, smullen!
Even een stukje voor de “Heeren” schrijven,
doen we 'even' dachten we. Jammer afge
keurd!
We moesten schrijven zoals we zijn. Dat
wordt moeilijk, want we houden niet op
papier. Goed daar gaan we dan: onze
namen zijn Elly en Marian. Elly werkt bij de
Bonbonshop in de Veilingpassage is blond
en niet dom. Marian werkt bij Steps ook in
de Veilingpassage. Lekker dicht bij de lek
kere chocola. Makkelijk hoor als je vriendin
daar werkt.

Eindelijk “Rust “
Raar begin eigenlijk, als ik er zo naar kijk.
Dus dit heeft natuurlijk wel enige uitleg nodig.
Wie zijn wij? Wij zijn een pas getrouwd stel
letje dat elkaar man en vrouw mag noemen
sinds 1 mei. Onze namen zijn Hans en Anita.
Maar waarom nu die aanhef? Ik heb zo m’n
hele leven rondgezworven over de aarde,
heb in totaal 6,9 jaar in de Antillen gewoond
en ben in mijn leven nu 11 keer verhuisd.
Anita heeft ook al wat verhuizingen achter
de rug en na beiden een mislukt huwelijk
doorgemaakt te hebben zijn we elkaar via het
internet (ja waar zouden we zijn zonder de
pc) 'tegengekomen'.
Na een afspraak hier in Oud Beijerland bij
de motorzaak waar ik mijn 2e grote liefde,
een Honda Goldwing, heenbracht voor
onderhoud, ontmoette ik Anita voor het
eerst. Gelukkig voor ons beiden vond Anita
de motor ook te gek en klikte het vanaf die
dag heel erg goed. Wij rijden nu gezamenlijk
en met heel veel nieuwe vrienden door heel
Europa en kamperen op de mooiste plekjes
die er maar te vinden zijn. We zijn beiden
echte motormuizen en daarom hebben we al
gelijk besloten dat, als we eens zouden
trouwen, dit op de motor zou geschieden.
Na ongeveer 6 keer op m'n knieën te hebben
gezeten, was het dan zover en zijn we op de
eerste mei in het huwelijk getreden.
Een ieder herinnert zich de avond van 30
april nog wel. De lucht werd geheel zwart en
het onweer brak los. Nu vinden wij vuurwerk
wel leuk, maar op de avond voor ons trou
wen werden we toch lichtelijk zenuwachtig!
Stel je voor, de gehele week lekker weer en
dan zal je zien, op de dag suprème, rot weer.
Maar gelukkig waren de weergoden ons de
volgende dag goed gezind. De dag begon
met wat mist die al snel optrok en een lekker
zonnetje liet zich gedurende de gehele dag

zien. Kortom, onze dag kon niet meer stuk.
Na de plechtigheid gingen we met al onze
gasten richting “De Heeren”, waar we heel
prettig ontvangen werden en het personeel
ons een onvergetelijk dag heeft bezorgd.
Zeker na de Koninginnedag was het perso
neel nog vermoeit van alle activiteiten van die
dag en nu wij weer! Maar zonder morren en
mopperen hebben ze een ieder van zijn natje
en droogje voorzien, nogmaals hulde voor
deze goede en prettige bediening.
Waarom nu “De Heeren”?
Eigenlijk hoeft dit geen betoog meer. Een
ieder die regelmatig de Heerenpraet leest
weet dat iedereen zich hier gelijk thuis voelt,
prettige bediening die altijd tijd heeft voor
een praatje en in is voor een geintje en het
eten is van grote klasse.
En wie vind het niet leuk om naar andere
mensen te kijken als je achter je biertje of
koffie zit, dan wel buiten op het terras of in
de serre binnen? Wij wel!
Daarom de aanhef eindelijk “Rust”
We hebben ons stekkie gevonden hier in
Oud Beijerland en speciaal in “De Heeren”
en hopen hier nog lang te mogen vertoeven
voor een bakkie of zomaar!

Met vriendelijk groet,
Hans en Anita

zomer was het helemaal geweldig op het ter
ras. Even wennen aan de bediening, zij ook
aan ons. Lekker pesten is zo leuk. Nu hoeven
wij niet ééns meer te bestellen het komt van
zelf want ze kennen onze gewoontes.
Dinsdag lunchen: toast Hawaï en cappuc
cino, smullen! Op vrijdagavond na negen
uur een borreltje of twee, drie. Vier gaat niet
helemaal goed. Lekker kletsen met Patrick,
Ronald of wie er op dat moment moet wer
ken. Soms serieus, meestal gekheid, beetje
schuin, moet kunnen toch?

We wonen allebei in Oud-Beijerland in
dezelfde straat, hetzelfde huis en nee, niet
met dezelfde man.

Wat niet te beschrijven is, is de lol die we
altijd hebben. Het lachen van Elly moet je
horen en je weet gelijk wie we zijn.

Hoe we in de “Heeren” kwamen? Simpel,
goede locatie, lekker mensen kijken de cap
puccino is er erg lekker en de afgelopen

Wat nog meer, o ja de rest van het personeel:
Jantine en Martine, moeilijk uit elkaar te hou
den. Zelf zonder borrel denk je dat je dubbel
ziet. Lekker direct zijn ze en daar houden wij
wel van.
Patrick, lekker ding, (sorry Kim) gezellige
kletskous soms tot ergernis van zijn col
lega’s, maar hij noemt dat “klantenbinding”.
Ronald, ander lekker ding. Kim en Annemarie
en de rest zien we wat minder, wel erg aardig
allemaal.
Nou hopelijk is dit wel goed. Groetjes en tot
ziens bij de “Heeren” Elly en Marian.

COLOFON
Reacties kunt u richten aan:
Heeren van Beijerland, Marktplein 2, 3261 BZ Oud Beijerland
telefoon 0186-640740
www.heerenvanbeijerland.nl
e-mail redactie@heerenvanbeijerland.nl
oplage: 37000

