
Van één onzer verslaggevers

Na 21 jaar komt er een einde aan het 

bestaan van de “klaagmuur”.

De muur moet wijken voor een compleet 

nieuw Marktplein met mooie terrasvormige 

treden en fraaie plantenbakken.

Maar waar komt die benaming 

“klaagmuur” nu eigenlijk vandaan?

Daarover zijn verschillende theorieën. 

1]  De muur die neergezet werd nadat de 

winkelstraat autovrij gemaakt was, is altijd 

een verzamelplaats geweest voor jong en 

oud. En door die gezellige drukte werd 

al gauw de link gelegd met de muur in 

Jeruzalem en zodoende kreeg hij de 

bijnaam: “klaagmuur”.

2]  Doordat er een blinde hoek 

ontstond voor het verkeer 

[je mocht toen nog vanaf de 

havendam over de dijk naar 

de Beneden Molendijk] waren 

er regelmatig kleine botsingen.

Wat ook de reden is geweest, nu is 

er weer reden tot “klagen” omdat hij wordt 

gesloopt. Volgens sommigen is het een 

“historisch” deel van Oud-Beijerland. 

Historisch of niet beeldbepalend 

was hij wel.

Voor de echte liefhebber hebben 

wij goed nieuws. In overleg met de 

aannemer hebben wij besloten om 

een stuk van de muur te bewaren. Dit 

stuk “Klaagmuur” krijgt bij ons een bijzon-

der plaats in het Restaurant. Dus mocht u 

heimwee krijgen dan kunt u altijd onder het 

genot van een kopje 

koffie oude herinne-

ringen ophalen.

Overweldigend waren de reacties  op  
onze eerste uitgave van “Heerenpraet”.  
Wij bedanken u voor alle  E-mails,  
brieven enz. 

Naast reacties op en vragen over de inhoud 
van het eerste nummer kwamen er ook 
vragen binnen over de foto’s.
 
Één vraag ging over het feit dat er alléén 
maar over “Hotel Barona” wordt gespro-
ken, maar nooit over de nog oudere naam 
van het pand, namelijk “Hotel de Onder-
neming”. Uiteraard is ook die bekend 
bij de redactie. Echter de foto [met het 
“Moordenaartje” op de voorgrond] uit deel 
één van “Heerenpraet” is al van 19 sep-
tember 1956. De naam ”De Onderneming” 
is van het begin van vorige eeuw iets wat 
maar heel weinig mensen meer weten.   

Uiteraard blijven uw reacties van harte 
welkom.

In deel twee van “Heerenpraet” staat weder-
om een aantal artikelen over 
Oud-Beijerland en omgeving.

Op het moment dat  deze editie op de deur-
mat valt, is de renovatie van het winkelcen-
trum al in volle gang  en krijgt het Marktplein 
al aardig zijn definitieve vorm.  
Zoals u op de tekening kunt zien 
wordt het een prachtig plein met grote tre-
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den en mooie planten en een 
fraai terras van de “Heeren”. 
Een plein waar mensen 
elkaar kunnen blijven ont-
moeten, precies zoals ze 
dat al decennia doen in 
Oud-Beijerland, het bruisende 
hart van de Hoeksewaard.

Wij wensen u veel leesplezier.
Namens de “Heeren”,

De Redactie.

“Klaagmuur” 
na 21 jaar 

weg uit  
Oud-Beijerland

bEnoDigDhEDEn

2 sjalotten
1 eetl boter

250 cl sherry
1 kruitnagel

1 jeneverbes
tijm, laurier

2 dl bruine fond
koude boter

8 kalfsbiefstukjes
4 plakjes eendelever

zout, peper

4 aardappelsoufflétjes
4 courgettebloempjes

groenteflan

bErEiDing

Stoof de gehakte sjalotjes in de boter en bevochtig ze met sherry. Voeg de 
kruiden toe, leng aan met bruine fond en laat de saus tot op 3/4 inkoken. 
Passeer ze door een zeef en bind met klontjes koude boter.

Bak de biefstukjes mooi rosé. Schroei de  plakjes eendelever 
aan beide zijden dicht. Kruid het vlees en de lever met zout en 
peper.

Verwarm de aardappelsoufflétjes. 
Vul de courgettebloempjes 

met warme groenteflan 
en schik ze op de 
borden.

Marco Wink
Chef-kok
Heeren van 

Beijerland

EEn ‘HEErEn’ MEnu
KalfsOesters met 
eendelever en sherrysaus.



uit de whisKey Kast 
van de heeren

jaMEson

Wereldwijd de meest verkochte whiskey. De 

tradities van de in 1780 door John Jameson 

opgerichte distilleerderij worden onverkort 

gehandhaafd. Het resultaat is een whiskey die 

de zuiverheid, kracht en verfijning van Ierland 

toont.

jaMEson 1780

Een uitzonderlijk zachte whiskey. Elke druppel 

wordt minimaal 12 jaar gerijpt op eikenhouten 

vaten.

Kan elke vergelijking met de beste digestieven 

in de wereld met glans doorstaan. Heerlijk na 

een goede maaltijd.

bushMills Malt

De enige 10 jaar oude single malt uit Ierland.

Al sinds 1608 gestookt in de oudste whiskey-

distilleerderij van de wereld. Puur kristalhelder 

water wordt gecombineerd met ongeturfde 

mout, om er een whiskey van te maken zon-

der de scherpe rooksmaak die andere single 

malts kenmerken.

Om meer zachtheid en zuiverheid te krijgen 

wordt de whiskey drie maal gedistilleerd om 

vervolgens 10 jaar te worden gerijpt op bour-

bon- en sherry vaten.

black bush

Een legende onder de whisky’s. Het resultaat 

van vakmanschap die sinds 1608 boogt op 

traditie. Tachtig procent malt whiskey wordt 

gecombineerd met een single grain whiskey 

en vervolgens vele jaren gerijpt op oloroso 

sherry vaten.

PaDDy

Een traditionele Ierse whiskey, 

die vooral in Ierland zelf  gewaar-

deerd wordt. Dankzij een niet te 

lange rijping op bourbon vaten, 

blijft de smaak van Paddy intens 

puur. In Ierland is deze Whiskey 

vooral bij de jongeren geliefd als 

basis voor mixen.

Geluiden kleuren de atmosfeer. In de verte is 

het geluid van dichtschroeiend vlees in de koe-

kenpan hoorbaar. Dichterbij het geroezemoes 

van pratende mensen. En op de achtergrond 

het geluid van muziek…..

Bij de “Heeren van Beijerland” is het traditie om 

elke laatste donderdag van de maand de ach-

tergrondmuziek te vervangen door live muziek. 

Geen muziek samengeperst in nullen en enen 

op een glimmend schijfje, maar levende muziek. 

Muzikanten van vlees en bloed, vertolkers van 

velerlei muzieksoorten van “all over the world”, 

maken dan hun opwachting en brengen hun 

compositie live voor het voetlicht. Meestal staan 

ze op het podium midden in de zaak.

’s Avonds zo tegen tienen stroomt de zaak 

langzaam vol. Melancholieke blues, een beziel-

de gitaarsolo, een gepassioneerd saxofoonge-

luid vullen de ruimte. De sfeer en de tempera-

tuur zijn naar een behaaglijk niveau gestegen. 

Dienbladen met grote, witgekuifde glazen bier 

schuifelen, schijnbaar op eigen kracht, over de 

hoofden van het publiek.

Pauze, de eerste set zit er op. Voldaan over 

zoveel enthousiasme genieten de muzikanten  

van hun welverdiende rust.

Verder gaat het weer, de drummer zet in en 

gitaar en bas volgen. De zangeres valt loep-

zuiver in en begint aan een razend knap en 

passievol gezongen ballad. De spanning wordt 

In EEn goEd café 
Is HEt nooIt stIl

op zoEk naar EEn 
orIgInEEl cadEau?
Verras uw familie, vrienden of relaties  eens met een  

Heeren van Beijerland  pakket.

wij hEbbEn voor uw in EEn MooiE 

gEschEnkvErPakking:

• Dinercheque * [ Fl. 50,- ]

• T-shirt met Heeren van Beijerland logo

• Fles rode wijn. Cuvee Heeren  

 van Beijerland

* De dinercheque is ook los te verkrijgen, 

  met een elk door u gewenst bedrag.

langzaam opgebouwd. Funk en Soul voeren de 

boventoon. Voor het podium wordt gedanst. 

Een met de duim geslagen bassolo is tevens 

het einde van de tweede set. Het publiek wil 

niet van ophouden weten, uitgelaten als het is 

en onwetend van de plaatselijke verordening 

voor horeca gelegenheden.

Na drie toegiften werpt de zangeres haar sjaal-

tje in het publiek en roept vervolgens “Oud-

Beijerland we love you”. De installatie wordt 

afgebroken, de instrumenten worden ingepakt. 

Het ingeschakelde zaallicht verjaagt meedogen-

loos de euforie. De zaak is bijna leeg.

Weer een geslaagde 

“Heeren van 

Beijerland live”.

Tijdens één van de 

laatste reizen van 

de “Heeren” stuit-

ten ze bij toeval 

op een stukje 

geschiedenis van de 

Hoeksewaard.

 

In het Hans Christian 

Andersen museum te Odense in Denemarken 

troffen zij een vitrine met voorwerpen van een 

“zustermuseum” uit Heinenoord. Deze vitrine 

was daar geplaatst naar aanleiding van een 

bezoek aan het streekmuseum van een Deense 

delegatie van het  H.C.A.  museum enkele jaren  

geleden.  

Nu zijn de “Heeren” al weer jaren terug in het 

“Beijerlandse”, maar dit fantastische museum 

met allerlei dingen van vroeger hadden ze nog 

niet bezocht. Het was dan ook  een feest voor 

alle drie om te snuffelen tussen voorwerpen die 

ze goed van vroeger kenden. Het kruideniers-

winkeltje van Tazelaar bijvoorbeeld is er in al 

zijn glorie weer opgebouwd. Maar ook werk-

tuigen die te maken hebben met de vroegere 

suikerbietenteelt worden er tentoongesteld.

Het Streekmuseum te Heinenoord is geopend 

dinsdag tot vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Zondag gesloten.

27 sEPtEMbEr

duO 
Karin en inge

25 oktobEr

ierse avOnd

Dit alles voor slechts: Fl 75,-

Vrijdag 13 juli is het al weer de vijftigste keer 

dat de wielerronde van Oud-Beijerland ver-

reden wordt.

In 1946 werd voor de eerste keer dit evene-

ment gehouden in de straten van “Beijerland”. 

Het parcours liep toen iets anders dan heden 

ten dage  zo herinnert zich de “Oud Directeur” 

van de suikerfabriek, die vroeger ook een fer-

vent wielrenner was.

Eén van de eerste ronde heeft hij 

ook nog meegereden. Bij de 

amateurs wel eens waar, 

maar niet onverdienste-

lijk hij werd namelijk 

tweede.

Vorig jaar hebben de 

“Heeren” nog het startschot gegeven, want 

al worden ze wat ouder en slechter ter been, 

ze  blijven  de wielersport een warm hart toe 

dragen.

hEt PrograMMa van DE vijftigstE 

wiElErronDE is als volgt:

*18.00 uur start dikke bandenrace

*18.30 uur start van de dames

*19.45 uur start van de elite amateurs

Het parcours: start 

Oost-Voorstraat t.o. 

Gemeentehuis, Adm. 

de Ruiterstraat, 

Abel Tasmanstraat, 

Nobelstraat, Beneden 

Molendijk, Oost-

Voorstraat.

vijftigste wielerrOnde 
van Oud-Beijerland

HEErEn doEn 
bIjzondErE 
ontdEkkIng 
In odEnsE 

[dEnEMarkEn]



Het is een mooie zonnige ochtend als wij 

opstaan op de bovenste verdieping van het 

voormalige “Hotel Barona”.

Na een ouderwets stevig ontbijt knappen we 

wat op en worden we weer wat spraakzamer. 

Niet dat wij last hebben van een ochtendhu-

meur, maar het was gisteren te laat en 

teveel!

We besluiten éénsgezind 

om vanmorgen maar eens 

een rondje te gaan fietsen. 

Als we langs de keuken 

komen, horen we daar 

de kok al vrolijk fluiten. Hij 

is bezig met de voorberei-

ding voor de lunch. Helemaal 

beneden aangekomen, kijk ik nog 

even de zaak rond en mijn oog valt 

op de drie borrelglazen op het hoekje van de 

bar. Ze staan er nog en bij het weerzien hier-

van knijp ik mijn ogen dicht en laat 

mij een diepe zucht ontglippen.

Plotseling hoor ik achter 

ons een heel vrolijk: “goe-

demorgen , Heeren”. Het is 

één van de dames van de 

bediening. Na een moeizaam 

“môge” van ons, kan ze het 

niet laten en schiet in de lach. Ze 

heeft binnenpret, waarschijnlijk omdat 

ze ons gisteravond zeer moeizaam de trap 

op heeft zien gaan. We kunnen het hebben 

van haar. Vannacht sloot ze af en nu is ze al 

weer ruim voor openingstijd bezig.

Buiten is  één van de jongens bezig het ter-

ras uit te zetten. Ook hij was nog laat aan het 

werk gisteravond. 

“Goedemorgen, Heeren. Lekker fietsweer”, 

roept hij ons vriendelijk toe. We steken onze 

hand op en pakken onze stalen rossen.

Ja, we mopperen wel ééns op de jeugd van 

tegenwoordig, maar als je dit zo ziet verdie-

nen ze ook respect, want het is hard werken 

in de horeca. 

Vandaag fietsen we richting 

Nieuw-Beijerland. Als we op 

de Spuidijk aankomen stop-

pen we even om te kijken naar alle huizen die 

daar zijn gebouwd. Wennen kunnen we hier-

aan nooit. In gedachte zien we nog altijd de 

suikerfabriek met zijn enorme schoorstenen.

Waar nu een serene rust heerst 

was het vroeger een komen 

en gaan van arbeiders, 

boeren met suikerbieten 

maar ook schepen die 

laadden en losten. Je 

kan het je nu niet meer 

voorstellen, als je al die 

spelende kinderen ziet. Tja, 

er is een hoop veranderd. Ik 

weet nog goed dat het doek viel 

voor de suikerfabriek. Het was 1972. 

Menig traantje is er toen weggepinkt.   

Op de fiets maar weer. Er is nog zoveel 

te zien, want wat is het hier toch 

mooi in de Hoeksewaard. 

Na een rondje in de 

omgeving weer terug 

op onze oude vertrouw-

de stek aangekomen, 

zien we nog net één vrij 

tafeltje op het terras. Fietsen 

maakt hongerig dus we bestellen 

alle drie een stevige uitsmijter.

 De dame van vanmorgen komt hem 

serveren en vraagt met een knipoog: “ 

weer wat opgeknapt Heeren ?”  “Ja, ja”,  

antwoorden we en weg is ze weer, op 

naar een andere tafel. Wat een energie! 

Ach ze is nog jong.

Vanavond na het diner maar even televisie 

kijken en vroeg naar bed. Alhoewel  het 

iedere avond toch weer verleidelijk is al  

die gezelligheid  beneden.  

PistolEtjEs wit/bruin

Beenham 
Jong belegen kaas 
Beenham en jong belegen kaas 
Oude jongens 
Eiersalade 
Tonijnsalade 
Gerookte kip met kerriesaus en tomaat 
Rosbief uit eigen keuken 
Gezond volgens de Heeren 
Pastrami  

sPEcialE brooDjEs

Uit Canada; Maisbroodje met gemarineerde 
zalm en mosterd-dillesaus
 
Uit Italië, Italiaanse bol met rauwe ham en 
mozzarella.

Uit India, Barrabroodje met frisse kipkerrie-
chutney. 

Uit Holland, Broodje “ongezond” met ui 
spek, paprika en mayonaise. 

soEPEn

Paprikasoep 
Tomatensoep  
Kruidige bouillon met paddestoelen 

uitsMijtErs

Ham en/of kaas 
spek
 
Rosbief 

Uitsmijter “zoals de Heeren ‘m aten”
(3 eieren, tomaten, champignons, ui en 
bieslook)
 

oMElEttEn

Boerenomelet 
Omelet ham & kaas 
Tuinkruiden omelet 

PannEnkoEkEn

Naturel met boter 
Pannenkoek met kaas 
Pannenkoek met spek 
Pannenkoek met appel en rozijnen 
Pannenkoek met salami, ui tomaat en kaas 

salaDEs

Carpaccio van ossenhaas 
Salade Nicoise 
Pastrami salade 
Griekse salade 

tosti’s

Ham en/of kaas 
Hawai met ananas, ham en kaas 
Toast speciaal ‘volgens de Heeren’ 

hoofDgErEchtEn

2 Kwekkeboom kroketten met brood of frites

Kipsaté met salade, brood of frites

Biefstuk  gebakken champignons met frites 
of brood
 
Zalm met aardappeltjes en roomsaus

Lunch volgens de Heeren;
Tomatensoep en drie belegde boterhammen 
[oude kaas, rosbief en een kroket] 

“bovEn” bij DE hEErEn

Mogelijkheden voor:
Lunch, Brunch, Diner.
High tea 
Buffetten en feestjes 

Wat vergeet je nooit   personeelsuitje vorig jaar

Favoriete drankje    vieux-cola

Favoriete gerecht    spaghetti

Favoriete boek        kruistocht in spijkerbroek

Favoriete film         gladiator

Favoriete muziek       r&b

Stopwoordje          effe kijken

Vakantiebestemming  Frankrijk

Wat zou je ooit willen doen eigen restaurant beginnen

Hoogtepunt      geboorte dochter van zus Martine

Lijfspreuk      vooral doorgaan

Beste eigenschap     staat altijd klaar voor anderen

De Nieuwe Lunchkaart

een dag uit het 
leven van een van 

de “heeren”

jantine
ass.Bedrijfsleider



activiteiten 
Kalender van de 

Oud-Beijerlandse 
winKeliers-
vereniging

7 juli 

sPuiDag

1 september

raaDhuis klassiEk

8 september

jaarMarkt

fOtO-
wedstrijd
Maak dit jaar op je vakantie een origi-

nele kiek met de krant van de Heeren 

in beeld. Bijvoorbeeld op een terras in 

Saint Tropez, de top van de Matterhorn 

of gewoon de camping in Ouddorp.

De mooiste foto’s zullen worden 

geplaatst in de volgende uitgave, en de 

origineelste  zal worden beloond met 

een surprise diner voor twee personen.

Hier alvast  

een aantal 

voorbeel-

den

COLOFON

Jan van der Heijdenstraat 25, 
3261 LE Oud Beijerland

telefoon 0186-617233, fax 0186-618961
www.bremer.nl

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

De winkel, eigendom van Janine en Willem 

Kats is dan ook een paradijs voor de 

Watersportliefhebbers. Willem en Janine, zelf 

ook fervente zeilers, staan dan ook een ieder 

terzijde met tips en goede adviezen.

De firma Kats  is sinds enige tijd ook importeur 

voor de Benelux van trailerbare zeiljachten van 

het  Duitse merk Jantar.

Maar ook voor  een opleiding klein vaarbewijs 

kunt u er terecht. Zo ziet u Willem en Janine 

zijn van alle markten thuis.

U vindt Kats Watersport aan de 

Buitenhavenstraat 5, Oud Beijerland. 

Tel. 0186-619660, www.katswatersport.nl

Het is een poosje stil geweest rondom de 

Hoekse Bierbrouwerij, maar na een paar ver-

anderingen is zij weer volledig terug.

De brouwerij, ooit ontstaan uit liefhebberij 

van een paar vrienden, bestaat al sinds 1991.

Het Hoeksch bier wordt op diverse plaatsen 

in de omgeving verkocht. Maar echt bekend 

is het nooit geworden helaas. Het is een lek-

tea-Party
Het was op 4 juli 1862, toen professor 

Charles Dodgson (beter bekend als Lewis 
Carroll) tijdens een bootreisje een verhaal 
vertelde aan het 7-jarige meisje Alice en 
haar zusjes, dat later gepubliceerd zou  
worden als Alice in Wonderland. In dit 

beroemde verhaal dansten de theekopjes, 
bordjes, muffins en scones over tafel op de 

‘Mad Hatter’s tea-party’. 

Bij de ”Heeren” kunt u nu uw eigen 
tea-party boeken (vanaf 6 personen),

bEstaanDE uit:
Sandwiches

Muffins en Scones
Gebak (ons beruchte)

Irish brack
Spekkoek
Bonbons
Vers fruit
Slagroom

Diverse luxe theesoorten

Fl. 25,00 p.p.
uit tE brEiDEn MEt:

Crêpes met warme kersen fl. 4,50 p.p.
Toast met gerookte zalm fl. 4.50 p.p.

Schenk de thee en laat het feest beginnen.

hOeKse BierBrOuwerij 
weer helemaal terug in 

Oud-Beijerland.
ker pittig biertje met een mooie amberkleur 

en een aangename moutsmaak.

Toen de Heeren een poosje terug dan ook 

dit bier een keer hebben geproefd, werd de 

beslissing al gauw genomen om Hoeksch 

bier in het assortiment op te nemen.

Probeer het eens en krijg ook dat echte 

‘Hoeksche’ gevoel.

oud-bEIjErland, 
dorp aan HEt spuI

Al decennia is het hier een komen en gaan van 

schepen en scheepjes. Vroeger was de haven 

van Oud-Beijerland belangrijk voor het laden 

en lossen van goederen. Tegenwoordig wordt 

de haven alleen nog gebruikt door watersport-

liefhebbers. Er zijn een aantal vaste ligplaat-

sen, maar ook niet geheel onbelangrijk zijn de 

mogelijkheden voor passsanten.

Op weg vanuit het Rotterdamse havengebied 

richting het Haringvliet of vice versa doen 

heel wat watersporters de haven van Oud-

Beijerland aan. Natuurlijk om het fraaie dorp 

te bekijken of om er te winkelen en er hapje te 

eten in een van de vele restaurantjes en niet in 

de laatste plaats om een bezoek te brengen 

aan Kats Watersport.

De firma Kats is al weer 16 jaar gevestigd in 

Oud-Beijerland en is dan ook niet meer weg 

te denken uit deze omgeving. In de zeer goed 

uitgeruste winkel vindt u een assortiment van 

meer dan 15.000 artikelen op het gebied van 

watersport.

 de heeren  
  en      
Afgelopen winter in een rustig dorp in Zuid 

Amerika, zaten de Heeren in het zonnetje op 

een terras. Toen zij plotseling opgeschrikt wer-

den door een  hevig discuserend 

persoon, die met zijn “mobiel-

tje” met een Nederlands 

accent, de nieuwe ontwik-

kelingen van zijn bedrijf aan 

het doornemen was.

De “Heeren”, zo brutaal als ze 

waren, spitste de oren en pro-

beerde zo veel mogelijk te 

onthouden.

 

Het bleek te gaan over 

warme snacks (appeti-

zers al hier) met een Zuid 

Amerikaans uiterlijk zoals:

Cheddar & room kaas jalopenos 

Uienringen in een pikant jasje

Zoete maïs & kaas  snacks

Gepofte peper snacks

Dit alles geserveerd in 

een kleurrijke sombrero 

met sweet chili saus.

Natuurlijk toen de Heeren 

terug in Nederland kwamen zochten ze gelijk 

contact met Mc. Cain en vroegen of ze van die 

appetizers konden bestellen. 

Dat was geen probleem, 

dus vanaf heden vindt 

u bij ons op tafel een  

uitgebreide kaart met 

borrelhapjes.


