
Sterke en 
andere 

verhalen
Aster iemand een sterk verhaol vertelde, 

wat niemand aigelijk glôôfde, zeeje ze 

dikkels gekstekende weg: "Dat hebbie 

zeker oit te scheerwinkel".

 Dat was nie foor niks, want ter wier 

wat ofgekletst saeterdassaeves bai de 

twêê kappers van 't durrep. Veul manne 

liete dan d'r aige schere om der sondas 

netjies oit te zien denk' en dan bleve ze 

glaik een hortie zitte.

Bovenstaande tekst is het begin van een 

heel leuk boekje dat onlangs is versche-

nen. Het boekje "Dat hebbie zeker oit te 

scheerwinkel" is geschreven door Arie 

van Zanten, staat vol met verhaaltjes 

in het streekdialect van de Hoeksche 

Waard.

Ook wordt er aandacht besteed aan onze 
nieuwe ijsleverancier, de eerste foto's voor 
de fotowedstrijd zijn binnen gekomen enz. 
enz. Kortom reden genoeg om op uw 
gemak de krant eens rustig door te nemen. 

Wij wensen u veel leesplezier namens de 
"Heeren".

De redactie
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Naschrift van de redactie: door een ver-
traging was de Nederlandse vertaling 
van het recept niet op tijd bij de drukker. 
Daarvoor onze welgemeende excuses. U 
kunt in het restaurant een kopie van het 
recept ophalen zodat u zelf thuis sushi 
kunt maken.

Heerenpraet goed aangeslagen 
in de Hoekse Waard!

een ‘Heeren’ MenU

foto's uit: Oud-Beijerland, veranderingen 
in de 20e eeuw door Joris Buitendijk.

De eerste uitgave van Heerenpraet dit 
jaar is bezorgd door de gehele "Waard" 
en dat hebben de "Heeren" gemerkt  
ook. Tientallen reacties zijn er binnenge-
komen bij de redactie. 

Met name over de terugkeer van het  
"Moordenaartje" naar 'Beijerland' wordt 
veel gesproken. Reden te meer om door 
te gaan met dit initiatief.

In dit nummer van Heerenpraet vindt u 
weer de gebruikelijke rubrieken. Zo is 
er  o.a. een reisverslag, dit maal van-
uit Japan, de verhalen van onze vaste 
gasten en uiteraard een artikel over het 
nieuwe bestelsysteem dat de "Heeren" in 
gebruik hebben genomen.

Heel bijzonder dit keer is dat het menu 
op deze pagina niet van een onzer koks 
is maar van een Japanse gastkok. De 
heer Hiroyuki Yoshioka  heeft enige tijd  
geleden een workshop gegeven aan de 
keukenbrigade. 



activiteiten 
in en om 

de "heeren"
13 september 
jaarmarkt

1 en 2 november
4 jariG bEstaan van dE “hEErEn” 

mEt div. oPtrEdEns

15 november
intocht sint-nicolaas

20 december 
kErstmarkt

oud En niEuw fEEst 
in dE "hEErEn"

Na een uitgebreide studie naar de voor- 

en nadelen van diverse merken, zijn de 

"Heeren" overgegaan tot de aanschaf van 

een nieuw kassasysteem van Micros bij de 

firma van Hessen uit Ridderkerk.

Het nieuwe systeem met draadloze handter-

minals zorgt ervoor dat de bestellingen direct 

achter de bar worden uitgeprint. Dit scheelt 

met name op drukke terrasdagen heel veel 

onnodig heen en weer geloop.

Het systeem werkt als volgt: op het terras 

lopen één of twee 'opnemers'. Zij voeren de 

bestelling in met een tafelnummer. Achter 

de bar en eventueel in de keuken komen de 

bonnen direct uit de printer en kunnen de 

barman/barvrouw  en koks aan de slag.

De drankjes en het eten worden 

bij u aan tafel gebracht door 

zogenaamde 'runners'. Wilt 

u afrekenen dan kan dat 

bij één van de 'opne-

mers'. Met één druk op 

de knop wordt de volledige 

rekening in beeld gebracht.

De "Heeren" zijn heel tevreden met het 

nieuwe bestelsysteem. Het  contact met 

de gasten wordt op deze manier nog beter, 

omdat de gastheer/gastvrouw niet meer 

weg hoeft te lopen om zelf zijn/haar bestel-

ling klaar te maken. De "Heeren" hopen dat 

mede door deze stap de service op een nog 

hoger niveau komt.  

In de vorige editie van Heerenpraet hebben wij 
gevraagd om een krantje mee te nemen op uw 

reis en voor een bijzonder gebouw of beziens-
waardigheid een foto te maken. 

De eerste foto's zijn inmiddels bij de redactie bin-
nen gekomen. O.a. uit Rotterdam, Parijs, Canada. 
De actie loopt nog tot 31 oktober. De winnaars 
worden bekend gemaakt in de volgende uitgave 
van Heerenpraet (medio december).

Van één onzer verslaggevers.

In een tijd dat alles sneller en milieuvrien-
delijker moet kunnen de "Heeren" natuurlijk 
niet achterblijven. Reden genoeg dus om 
afscheid te nemen van hun oude kolenfor-
nuis.

Heel vroeger stapte men naar de firma 
Korporaal (nu bekend van de verwarmings-
installaties)
voor een nieuw fornuis. Maar sinds een jaar 
of veertig is er een ander vertrouwd adres: 
de firma Wijntje.

Wijntje gevestigd aan de West Voorstraat is 
hét adres voor witgoed. De "Heeren" heb-
ben na terugkomst van hun wereldreis hier 

een was-
machine, 
droger 
enz. aan-
geschaft en 
nu was het tijd 
voor een nieuw 
fornuis.

Na goed geïnformeerd te zijn over de voor-
delen zijn ze overgegaan op inductiekoken. 
Gezien de leeftijd van de "Heeren" is dit een 
verstandige keus, het is namelijk veel veiliger 
dan gas of keramisch.

Het oude fornuis  staat nu voor sier  bene-
den in het restaurant, want dat vonden ze 
zonde om weg te gooien. 

De wortels van Gebo voeren terug tot voor de 
Tweede Wereldoorlog, omstreeks 1937.
Piet Both betrok het ijs van de heer L. 
Kalkman uit Vlaardingen en met de slogan 
“Wees wijs, eet ELKA ijs” (ELKA afkorting L 
Kalkman) deed hij goede zaken. Maar Piet 
was een slimme ondernemer en schakelde 
zijn jongere broertjes in bij de verkoop en 
veranderde de slogan in “Wees wijs eet Gebo 
ijs”.

In 1945 werd de ijsverkoop die in de oorlog 
had stilgelegen weer opgepakt en uitgebreid 
met de aankoop van een melkzaak van broer 
Jan die de militaire dienst inging. Het werk van 
de melkzaak werd doorgeschoven naar zijn 
jongere broer Joop. Piet zag meer perspectief 
in de verkoop van ijs en patat. Piet opende 
een winkelpand op Oostdijk 5 en verkocht 
daar zijn ijs en patat. Piet wilde echter zijn ijs 
zelf gaan bereiden. Wekelijks reisde hij af naar 
Amsterdam om een cursus te volgen. In 1949 
slaagde hij met vlag en wimpel. Piet bleek een 
geboren ijsbereider te zijn en het Gebo-ijs werd 
op veel plaatsen in de Hoeksche Waard ver-
kocht en bovenal geprezen om zijn kwaliteit.

Inmiddels was de firma Gebo opgericht met 
zijn broers Joop en Henk. Dit drietal heeft 
ongeveer vier jaar deel uitgemaakt van de 
Gebo. Piet ging door met de ijszaak maar 
de naam Gebo werd voortgezet vanwege de 
grote naamsbekendheid. De zaak breidde uit 
met nieuwe verkooppunten  en vele rijdende 

ijswagens. Om verdere uitbreiding te verwe-
zenlijken werd  nieuwe werkruimte gezocht 
en gevonden in een pand aan Havendam 12. 
Daar werd tot 1999 het ijs bereid. 

Om aan de huidige eisen te blijven voldoen, 
werd besloten  te verhuizen naar industrieter-
rein de Bosschen( A.Flemingstraat 14). Daar 
wordt nu het ijs bereid voor  de "Heeren" en 
diverse ijssalons volgens de oude tradities van 
Piet Both onder de naam Gebo Gelato.

Voor  de "Heeren" wordt zelfs speciaal ijs 
gemaakt naar Oudhollands recept. En zo ont-
staat meer dan zestig jaar na dato een nieuwe 
slogan: Een echt Oudhollands ijsje proberen? 

nieuw beStelSySteem 
bij de "heeren" zorgt 

voor meer Snelheid op 
drukke terraSdagen.

Heeren zijn erg 
blij Met HUn 
nieUWe kookplaat!

"Heeren" serveren 
voortaan ijs van gebo

Foto Wedstrijd bij de 
"Heeren" Weer een sUcces!



We hebben onze vrienden op 
Bali achter ons gelaten en zijn 
op weg naar Japan. Het land 
met een hele mooie cultuur en 
vele historische bezienswaardig-
heden. 

Het is ook het land van de saké 
en sushi. En vooral dat laatste 
zal voor ons wel wennen zijn. 
Wij, die zijn opgegroeid met 

aardappels en karnemelk!
Ach we hebben tijdens onze reis al heel wat 
bijzondere dingen gegeten en ook dit zal ons 
wel bevallen.

Als we vlak bij Japan aankomen worden we 
wakker gemaakt door een vriendelijke stewar-
dess. Ze wijst ons op de besneeuwde berg-
toppen en de onderwater staande rijst velden. 
Een schitterend gezicht zo van heel hoog. 
Er wordt weinig door ons gesproken, maar 
dat zou  best wel eens kunnen dat het komt 
omdat we geen van drieën dol zijn op vliegen. 
Het wordt overigens wel beter want we heb-
ben al aardig wat afgereisd.

Het vliegveld van Narita is klein en dus hebben 
we al snel de trein naar Tokyo gevonden. Het 
is heel wat anders dan het "Moordenaartje" 
van vroeger! Bomvol is de trein. Alleen aan 
de zijkanten zijn zitplaatsen zodat ze zoveel 
mogelijk mensen mee kunnen nemen. De 
Japanse bevolking is echter zeer beleefd en 
dus krijgen wij "oude" mannen een zitplaats 
aangeboden.

In Tokyo bezoeken we het Shitamachi-muse-
um. In dit museum zijn een aantal winkels en 
huizen nagebouwd uit de  Edo-tijd. Alles van 
hout natuurlijk. Ook is er een foto expositie 
over hoe Tokyo er vroeger uitzag. Van deze 
architectuur is nu nauwelijks meer wat terug te 
vinden. 
Wat dat betreft is het hier niet veel anders 
dan in Oud-Beijerland. We hebben namelijk 
gehoord dat ook daar een aantal monumentale 
gevels weg zijn. O.a. het mooie trapgeveltje 
van Davo om maar een voorbeeld te noemen.

 Hier in Japan is er gelukkig nog genoeg 
bewaard. We bezoeken op onze tweede dag 
de Senso-ji tempel. Binnen in deze tempel 
wordt een gouden beeld van de boedistische 
godin Kannon bewaard. De godin van de 
genade. 
We bezoeken ook het Nationaal Museum. 
Hier is een expositie "Nationale Schatten van 
Japan". We zien hier metershoge beelden van 
goden maar ook zwaarden en geschriften. 
Sommige stukken zijn echt heel oud. Uit de 4e 
en 5e eeuw zelfs.

Uiteraard gaan we op een avond echt Japans 
eten. Dit is een belevenis op zich. De enorme 
bedrevenheid waarmede de kok zijn messen 
hanteert, ongelooflijk!
De saké smaakt goed alhoewel wij 
best naar een echte Hollandse bor-
rel verlangen. De sushi vindt gretig 
aftrek bij twee van ons drieën. De 
Handelsreiziger gaat de laatste tijd 
steeds meer over op vegetarisch eten. 
En ook dat is geen probleem in de 
Japanse keuken.

Na een tweeweekse reis waarin we 
Nikko, Hiroshima, en Nagasaki bezoeken. 
Maken wij ons op voor ons volgende reis-
doel: China.

Wordt vervolgd

PistolEtjEs wit/bruin

Beenham  
Jong belegen kaas  
Oude jongens  
Eiersalade  
Tonijnsalade  
Brie  
Salami 
Rosbief uit eigen keuken  
Gezond volgens de "Heeren" 

sPEcialE broodjEs
Uit Canada: Maisbroodje met gerookte zalm
 en mosterd-dillesaus
 
Uit Italië: Italiaanse bol met carpaccio van 
gerookte ossenhaas met pesto, parmezaanse kaas 
en pijnboompitten
 
Uit India: Barra broodje met kip-kerrie chutney 
 
Uit "Beijerland":  "Heeren" burger (150 gr) 
met kaas, tomaat, augurk en sla. 
 

Uit Amerika: broodje "ongezond", met ui, paprika, 
spek en mayonaise

Uit Engeland: clubsandwich met gerookte kip,
 tomaat, gebakken spek, kaas, komkommer en 
chips.
 
Uit België: meergranenbroodje met warme been-
ham
 en honing-tijmsaus.
  

uitsmijtErs

Ham en/of  kaas  
Spek  
Rosbief   
Uitsmijter “zoals de Heeren ‘m eten’    
[ tomaten, kaas, ui  champignons en paprika] 

omElEttEn

Boerenomelet  
Omelet ham of  kaas  
Omelet met gerookte zalm 
Italiaanse omelet   
(salami, tomaat, ui, pesto en mozzerella)

PannEnkoEkEn

Naturel met boter 
Kaas 
Spek  
Ananas en kaas

"Beschonken Heeren"
(appel en boeren jongens)

soEPEn 

Bisque. (kreeftensoep met garnaaltjes)
Minestrone soep   
Slasoep met spekjes 
Soep weekmenu  

tosti’s
Hawai met ananas, ham en kaas 
Toast  volgens de "Heeren’
( gebakken champignons, ui, paprika, ham en 
kaas )

  

lunchGErEchtEn

Twee Van Dobben kroketten
met brood of frites
  
Twee stokjes kipsaté met salade en  brood of frite

Biefstuk  zoals de "Heeren" ‘m eten 
met brood of frites

Wiener schnitzel met frites 

Lunch volgens de "Heeren".
Minestrone soep en drie belegde boterhammen 
[oude kaas, rosbief en een kroket]

Vraag ook naar onze lunchtip

Lunchkaart tot 18.00 uur

Wat vergeet je nooit   Het halen van mijn rijbewijs

Favoriete drankje    Malibu-cola 

Favoriete gerecht    Kipsaté met veel pindasaus 

Favoriete boek        Max and the city

Favoriete film         Swordfish

Favoriete muziek       Van alles

Stopwoordje          Ja, weet ik

Vakantiebestemming  Zuid-Frankrijk

Wat zou je ooit willen doen Eigen bedrijf starten

Hoogtepunt      3 maanden werken en wonen in U.S.A

Lijfspreuk      Nobody is perfect!

Beste eigenschap     Correct / vriendelijk/ sociaal 

De Nieuwe Lunchkaart

hereniging van de 
“heeren” (5) ronald

gaStheer



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

Een keineige keet !  Zo kunt ge op een wreed 
kurte en kleir manier de commerce van De 
Heeren omschrijven, noar onze bescheiden 
Vloamse mening vanneigest.

Niet alleen kunt ge hie genieten van het leuke, 
hoaselijke interieur, ook is het e plekske woar 
da ge o gemakkelijk ‘thoas’ kunt vuelen.  Een 
echte verzoamelplots voor jong en aad, woa 
vrienden, verwanten, gelijkgestemde zielen 
elkoar tegenkommen. Op het menu stoan goei 
gerechten en de rose-wijn (zo weten we uit 
eigen ondervinding) is best wel te pruimen.
Alleen de kennis van Belgische Bieren (3 maar 
volgens sommigen) mag een bietje bijge-
schaafd wurre. Als ge alle soorten dervan zou 

Stamkroeg

dit zijn de “Heeren”
en dit zijn HUn gasten

heerenpraet nu ook 
belgenpraet !

binnenkappen, dan komt ge de eeste weken a 
bed nie meer uit.

Dikkels stoan der van alle optredens op het 
programma en die droagen alleen moar bij tot 
den ambiance. Fun gegarandeerd. En dansen 
ook. Of ge het nu groag du of nie, ge loat a 
helemoal goan op het ritme van de life music.
We hemme geire ’t zonneke en dan kunnen 
we ons placeren op het terras.
E plekske om ons van onzen tofste kant te 
loaten zien omdat ... Nederland kan meeloe-
ren (... en nu Vlaanderen ook).

Wie of wa da ge ook zijt, wie of wa da ge 
ook meesleurt, het onthaal is altijd keigoe, de 
mensen die der werken neig vriendelijk.

Spijtig hé da Oud-Beijerland zooo wijt is ...

Vloamse groetekes,
Isabella & Annick

P.S. Indien bepaalde uitdrukkingen niet dui-
delijk zouden zijn, zijn wij altijd bereid om bij 
een volgend bezoek aan De Heeren jullie de 
vertaling te bezorgen.

Twee jaar geleden raakten wij aan de praat. 
Het ging over reizen en over mensen van 
de straat. Zij fietst door de hele Hoeksche 
Waard en als het even kan berijdt zij de 
gehele Hollandse kaart. Zo leerde wij elkaar 
kennen in ons café restaurant. Toen ontstond 
er al snel een hechte band.

Bij de `Heeren´, is het reuze gezellig en knus.
Het personeel is goed, maar één verdient 
er echt een kus: dat is de kleine Noëlla die 
de tafels afdoet. En om dat te zien, doet de 
mens goed.

Het eerste jaar waren de gedachten direct 
op één lijn Zij hield van reizen en ik vond dat 
ook heel fijn. De één in het groot en ik in het 
klein. Ik had Europa leren kennen met mijn 
favoriete land. Zij zei: "kijk ook eens wat ver-
der, er is meer aan de hand".

Toen in de winter naar de zon, want dat 
is het helemaal. Naar de Gambiaanse 
bevolking en hun Gambiaanse taal. 
De armoede van de wereld zie je 
daar opperbest. En dan zeggen de 
Gambianen: "The Best in the West".
Maar wie geen geld heeft kan niet leren 
en dat zijn er nogal wat. Is er soms 
iemand bij de `Heeren´ Die denkt: "ik heb 
toch zat"?
U mag ´t gerust van mij weten:  

ik sponsor er vier. ´Tis bij de `Heeren´  
begonnen met veel plezier.

Ps. Wij kennen een jongen die, hoewel hij 
een fantastisch rapport heeft, met zijn oplei-
ding moet stoppen door geldgebrek. Ons, 
Nelly en ik, Peter, werd door die jongen, 
Omar, gevraagd om sponsors te vinden om 
kinderen direct te helpen. Daarom zijn wij 
dankbaar dat wij nu in de gelegenheid zijn 
om hier aandacht voor te vragen.  Met dank 
aan Jan van `The meeting point´, zoals wij de 
`Heeren´ altijd  noemen.

Inmiddels zijn wij twee keer in Gambia 
geweest en als wij sponsors krijgen, gaan 
wij wellicht een derde keer. Wij hebben een 
hele goede vriend daar, die zorgt dat het 
geld goed op zijn plaats komt. Zijn naam is 
Ousman!

Ps. De donkere jongen die op de foto met mij 
links zit is Omar.

Nelly en Peter

wat maakt een kroeg tot een stamkroeg? 
Normaliter is er weinig aanleiding tot het stel-
len van deze vraag. Maar als je verblijf in de 
betreffende kroeg tot normaliter verwordt, kan 
deze vraag gaan jeuken als een muggenbult. 
Aanvankelijk ben je je niet eens bewust van 
de zachte prik. Toch krab je er eens aan en 
uiteindelijk moet je constateren dat de mug-
genlunch is uitgegroeid tot een jeukende hob-
bel die genomen moet worden.

De stamkroeg is van alle tijden en alle stan-
den. De voorvaderen van de Heeren van 
Beijerland hebben zich gelaafd aan ‘Wein, 
Weib und Gesäng’ in verlopen herbergen of 
beschaafde taveernes. De Heeren zelf hielden 
het op Hotel Barona. Simon Carmiggelt putte 
er uit jonge klare inspiratie voor zijn cur-
siefjes. Ronald Giphart scherpt er zijn 
zwaard en trekt er ten liefde. Aan 
de stamtafel drinkt de dokter 
zijn beproefde recept, haalt 
de apotheker zijn gram en 
houdt de schoenmaker 
zich bij zijn leest.

Maar wat geeft die kroe-
gen, bars en cafés dan 
de status van stamkroeg? 
Loopt de ontwikkeling van 
het voorvoegsel ‘stam’ 
analoog aan die van ‘hof’: 
als je maar lang genoeg de 
koningin of de nachtburge-
meester van dienst bent, krijg je 
dan vanzelf dit predikaat? Heb je 
een stamkroeg als iedereen je naam 
kent? Of heb je dan juist een reden om 
ergens anders je heil te gaan zoeken?
Wat als je de telefoon vaker opneemt met ‘De 
Heeren van Beijerland’ dan met je familie-
naam? Is een stamkroeg soms te herkennen 
aan je relatie met de barkeeper: wordt stam 
toegevoegd op het moment dat je je tong 
gebruikt bij de begroetingskus? Of heb je dan 
gewoon sjans? Mail laten doorsturen naar 
post@heerenvanbeijerland.nl is ook verdacht. 

Als het klokje thuis niet eens meer tikt. Als 
je je schoenen pas aan trekt als je naar huis 
gaat. Als je je dagelijkse yogaoefeningen aan 
de toog doet…

Ach, de stamkroeg is als een geliefde: hij 
stinkt in de morgen en kost bakken met geld. 
De bloemen die hij brengt zijn verlept of 
gestolen… Je weet niet waarom, maar toch 
hou je van hem.  Hij lacht en betovert; iedere 
klant krijgt een beurt… Je snapt het niet maar 
je komt altijd weer bij hem terug. 
Tot ziens in de Heeren van Beijerland!

Priscilla

Als je te vaak in de "Heeren" komt weet je 
dat je bewust of onbewust uiteindelijk het 
risico loopt met je hoofd op een foto in de 
Heerenpraet terecht te komen. Ik was dan 
ook gepast verrast door de uitnodiging, maar 
tegelijkertijd enigszins verbaasd in het gestel-
de vertrouwen dit tot een leuk einde te bren-
gen. Na enthousiast achter de tekstverwerker 
te hebben plaatsgenomen en enige woorden 
op het scherm gezet te hebben verzandde 
mijn stukje al snel tot een goh-wat-is-de-kof-
fie-hier-lekker-praatje en realiseerde ik me dat 
ik het over een totaal andere boeg zou moe-
ten gooien wilde ik de lezer blijven boeien. Als 
u neigt hier al af te haken, ik verzeker u, het 
wordt leuker.

Eerst maar een stukje over mezelf, want dat 
werd gevraagd. Overdag werk ik nu reeds vijf 
jaar aan de voltooiing van mijn proefschrift 

ter verkrijging van de graad doctor aan de 
technische universiteit Delft, zoals dat offici-
eel heet. En, de primeur in Heerenpraet: het 
gaat dit kalenderjaar nog lukken! Verder is 
er grote kans dat u mij kent van één van de 
drie K’s: Kroeg, Kerk of Kwisnight, of wellicht 
enig andere plaats waar men samenkomt 
om te filosoferen en haar gelijk probeert te 
krijgen met betrekking tot de meest zinloze 
onderwerpen. Zo ook ik, en zo ook een goede 
vriendin van mij genaamd Priscilla (hetgeen 
betekent: ‘de wijze’, zie o.a. Handelingen 
18 vers 2). Dit gegeven inspireerde mij om 
Priscilla te vragen eens een leuke verhande-
ling te schrijven over het fenomeen stam-
kroeg, en, het resultaat mag er zeker zijn! 
Bedankt Priscil!

Vriendelijke groet,
Bart-Jan Hommes

the meeting 
point

beSte menSen,


