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Heeren al weer 
3 jaar in Beijerland

4 november jl. was het al weer drie jaar
geleden dat de Heeren terugkeerden
op hun vertrouwde stek het voormalige
Hotel Barona.

"Was
getekend,
Eldert
van Gent"

In die drie jaar is er een hoop gebeurd:
het Marktplein is compleet gerenoveerd
en ook de diverse activiteiten in en rond
de Heeren hebben het centrum van
Oud-Beijerland zijn allure weer gegeven
die het verdient.

Dit is de titel van een heel leuk boekje

Zo waren er een aantal optredens
met Koninginnedag en het 1 en 2
jarig bestaan en ook de veiling van
de beruchte "Klaagmuur" vorig jaar
november was een leuk evenement.

door middel van tientallen tekeningen

dat dit najaar is verschenen in OudBeijerland.
Eldert van Gent, oud- inwoner van
Oud-Beijerland, laat op zijn eigen
realistische en ongekunstelde manier
de lezer kennis maken met het
hedendaagse Oud-Beijerland.
Het boekje, uitgegeven door uitgeverij
Deboektant en te koop bij Edel, staat

Ook voor volgend jaar hebben de
Heeren wat op stapel staan. Ze hebben
namelijk bedacht dat het wel heel leuk
zou zijn als het "Moordenaartje" nog
één keer terugkeerde op de dijk, net als
op bijgaande foto. Naarstig wordt op

boordevol tekeningen van Oud-Beijerland
en is zeker de moeite waard om aan te
schaffen.

dit moment
gezocht naar
sponsors om een
en ander voor elkaar te
krijgen. Meer hierover leest u in het
volgende nummer van Heerenpraet.
In dit nummer vindt u weer de
gebruikelijke rubrieken, zoals o.a. de
uitgaansagenda, een menu van een

onzer koks,
we stellen weer
een personeelslid
voor en uiteraard de
verhalen van onze vaste gasten.
Wij wensen u veel leesplezier
namens de Heeren,
De redactie

EEN ‘HEEREN’ MENU

Gekaramelliseerde appeltaart (tarte tatin)
Ingrediënten

1)

klokhuizen, dan in platte schijfjes snijden.

3 grote cox appels
300 gram bladerdeeg

2)

en leg hem in de koelkast gedurende één uur.
3)

Schaaf of snijd de boter in dunne plakjes en bedek daar de
vorm mee. Strooi de kaneelsuiker erover en druk daarna de

1/2 theelepel kaneel

partjes appel dakpansgewijs in het mengsel.

Een platte bakvorm (boterkoek of vlaaivorm)

Rol het deeg uit tot een ronde lap van 23-24 cm doorsnede. Gebruik
een taartvorm als mal. Prik met een vork gaatjes in de deegbodem

40 gram boter
80 gram fijne kristalsuiker
gemengd met een

Schil de appels, snijd ze in 4 partjes en verwijder de

4)

Verwarm de vorm op halfhoog vuur zodat de boter en het
suikermengsel goed wordt verdeeld en karamelliseerd.

5)

Leg de deeglaag over de vorm en druk de randen aan
met een vork. Zet de vorm in de oven ( 200 graden)
en bak de taart goudbruin. Even af laten koelen
en vervolgens kunt u hem op een bord storten.

Marco Wink, Chef kok.

Driejarig jubileum  Winnaars T-shirt
in stijl gevierd
actie bekend!

Van één onzer verslaggevers.

Zaterdag 2 en zondag 3 november hebben de Heeren het driejarig bestaan gevierd met een
tweetal optredens. Zaterdag
werd de spits afgebeten door
het "kleine bandje" een combinatie van vaste gasten aangevuld
met leden van de "Big Band".
Songs van o.a. Anouk, Allenis Morrisette,
Skunk Anansie en Bonny Raitt. werden uitstekend vertolkt door
zangeres Paulien Bredius en de
overige leden : op bas Stephan
van Rijt op drums Peter Simons
op gitaar Gertjan Withagen en
op piano Bart-Jan Hommes.
Zondag begon met een welkomst cocktail, een origineel
"Hasjee" diner en daarna een

Activiteiten
in en om
de "Heeren"
14 december
kerstmarkt

26 december
Kerstdiner

31 december
Nieuwjaarsfeest

25 januari
Heeren van Beijerland Live

optreden van Hasjee Royaal. Deze
Rotterdamse kleinkunstenaars
vermaakten het publiek met hun
originele meezingers en acts.
Kortom het was weer een
weekend om nooit meer te
vergeten.

Heeft u deze optredens gemist?
Niet getreurd, de Heeren hebben al
weer contact gelegd met beide groepen
en er volgt zeker nog een keer een
herhaling.

Van één onzer verslaggevers.

De zomeractie met de T-shirts heeft een
aantal originele inzendingen opgeleverd
(zie foto's).
De winnaar van het diner voor twee is de
familie Nieuwdorp uit Klaaswaal geworden. Zij hadden de T-shirts (6 stuks)
meegenomen naar Thailand (Bangkok,
Sukhumvit zijstraat 101). Op de foto
staan v.l.n.r.: Oi Phonpichethcuen, Foek
Nieuwdorp, Oi Nieuwdorp en vooraan:
Birdy Nieuwdorp, Danny Nieuwdorp en
Boonjong Chuncharoen.

Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten bij
de Heeren? Schrijft u zich dan
in op de communicatiepagina
van onze site:
www.heerenvanbeijerland.nl

Kerst bij de "Heeren"
Evenals vorig jaar hebben de Heeren besloten om geen 7 of 8 gangen menu te presenteren zoals in de meeste restaurants gebruikelijks is. Tweede
kerstdag zijn wij gewoon geopend en kunt u alá carte dineren. Wel is er een speciaal reismenu samengesteld en dat bestaat uit:

Carpaccio van zebra en ganzenlever
***
Kervel bouillon met knoflookcroutons
***
Spoom
***
Konijnenbout op zure kool met grove mosterd en gevulde aardappeltjes
***
Profiteroles met chocolademousse en ijs
 29,50

Reserveren kunt u per telefoon: 0186-640740 of per e-mail: reserveren@heerenvanbeijerland.nl

Hereniging van de
“Heeren” (3)
We zijn twee weken op
Hawaï geweest en we
hebben genoten van de
zon, zee, het strand en
de hele mooie …..
Twee weken is echter genoeg en we hebben besloten om verder te reizen naar onze
volgende bestemming. Ditmaal is Nieuw
Zeeland ons doel.
Na een behoorlijk turbulente vlucht landen
wij gedrieën, een beetje wit om de neus
in Auckland. We zijn blij dat we weer
vaste grond onder de voeten
hebben.
Nieuw Zeeland, heel anders dan
Hawaï, groen en heel
uitgestrekt, een land met
ongeveer 70 miljoen
schapen en relatief heel
weinig inwoners.
Na twee dagen rust trekken
we het land in, in de richting
van Rota Rua een gebied vol met
gasbronnen, geisers en modderpoelen. Eén van de bekendste en grootste
geisers is de Prince of Wales. Een geweldig
gezicht al dat opspuitende hete water.
Hier was het ook dat we een oude Maori
ontmoette, deze man kon ons veel vertellen
over de historie van het land. De Maori stam
leeft er al zo'n 1200 jaar en worden dan ook
gezien als de oorspronkelijke bewoners, net
als de Indianen in Amerika.
We hebben twee geweldige weken met deze
oude Maori krijger. Met trots geeft hij ons bij
het afscheid een foto van zijn kleinzoon, die
samen met vele anderen de Maori cultuur en
tradities in ere proberen te herstellen.

Als wij weer in het vliegtuig stappen, weten
wij dat we er in dit werelddeel weer een
vriend bij hebben.
Onze volgende vlucht verloopt gelukkig een
stuk rustiger en voor we er erg in hebben
landen we in Sydney. Australië het land
van
Aboriginals, Kangaroe's. Een groots
land met heel veel natuurschoon,
wereldsteden maar ook hele
kleine, bijna vergeten plaatsjes
waar de doktoren van Flying Doctor
Service zich met kleine vliegtuigjes
verplaatsen.
Tijdens een van onze trips gaan we ook op
bezoek bij de Aboriginals. Zij laten ons allerlei leuke dingen zien en uiteraard krijgen we
ook een demonstratie Boemerang gooien.
Prachtig is het om de Boemerang met een
sierlijke boog terug te zien komen. En het lijkt
zo simpel.
De oud-directeur van de suikerfabriek koopt
er één als souvenir voor thuis, maar wil voor
dat hij wordt ingepakt nog wel even proberen of hij het goed doet. Oei dat zit niet
mee, want dit doe je niet zomaar en
wat gebeurt er dus: de Boemerang
gaat met een sierlijke boog
zo een diep ravijn in. Dit
onder een daverend
gelach van de andere
Heeren.
De Boemerang die dus nu in het restaurant hangt is dan ook het tweede
exemplaar dat noodgedwongen moest
worden gekocht.
Wordt vervolgd

MARTINE
GASTVROUW
Wat vergeet je nooit

M'n schooltijd

Favoriete drankje

Cherry Coke

Favoriete gerecht

Lasagne

Favoriete boek

Mathilda

Favoriete film

The Matrix

Favoriete muziek

R&B

Stopwoordje

Oké dan !

Vakantiebestemming

Frankrijk

Wat zou je ooit willen doen Winkelen met veel geld
Hoogtepunt

Noëlla mijn dochter

Lijfspreuk

De waarheid is hard !

Beste eigenschap

Open karakter

De Nieuwe Lunchkaart
Pistoletjes wit/bruin
Beenham
Jong belegen kaas
Oude jongens
Eiersalade
Makreelsalade
Brie
Roomkaas
Zeeuws spek (gegratineerd)
Rosbief uit eigen keuken
Paté met vosbessensaus
Gezond volgens de Heeren
Speciale broodjes
Uit Canada; Maisbroodje met gerookte zalm
en mosterd-dillesaus
Uit Italië, Italiaanse bol met carpacio
en pesto

Pannenkoeken
Naturel met boter
Kaas
Spek
Appel en rozijnen
Ananas en kaas
Salades
Carpaccio van gerookte ossenhaas
Caesar salade
Salade met geitenkaas *
Kikkererwtenpaté *
Tosti’s
Hawai met ananas, ham en kaas
Toast ‘volgens de Heeren’
( huis gemarineerde zalm )

Uit India, Barrabroodje met warme
kipkerrie-chutney.
Uit Holland, broodje "bal" met jus

Hoofdgerechten
2 Van Dobben kroketten met brood of frites

Uit Griekenland, Focaccia met gyros
en tzasiki

Kipsaté met salade, brood of frites

Uit Frankrijk ciabatta met mozzarella tomaat
olijven en pijnboompitten *

Biefstuk gebakken champignons
met frites of brood

Uit Amerika, Bagel met roomkaas en warm
spek
Gyrosschotel met tzasiki
Soepen
Uiensoep met kaascrouton *
Bospaddenstoelen crémesoep *
Bisque (kreeftensoep met garnaaltjes)
Uitsmijters
Ham en/of kaas
Spek
Rosbief
Uitsmijter “zoals de Heeren ‘m eten’
[ 3 eieren, tomaten, kaas, ui en salami]

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

* vegetarisch
Vraag ook naar onze lunchtip
Lunchkaart tot 18.00 uur

Omeletten
Boerenomelet
Omelet ham en/of kaas
Omelet met gerookte zalm

DIT zijn de heeren
en dit zijn hun gasten
Vaste gasten
bij de Heeren
en één dubbel melk red.). Dus als we
binnenkomen, wordt er direct een run
naar het koffiezetapparaat gemaakt.
Op zaterdagmorgen gaan we ook altijd
koffie drinken en dan nemen we gelijk de
zaterdagkranten door.
Af en toe eten we er ook wel eens een hapje.
De keuken is goed en er is voldoende keus.

Wij kunnen ons ook wel als vaste gasten van
de Heeren beschouwen. We hebben allebei
een drukke baan, waarbij Mart ook nog eens
wisselende diensten heeft. Dus als we aan
het eind van de middag thuiskomen van het
werk, gaan we dagelijks naar de Heeren toe.
Als Mart 's middags moet werken is hij
's ochtends ook vaak te vinden achter een
kop koffie en een krant. Hoe wij het drinken is
over het algemeen bekend (één dubbel suiker

We hebben bij de Heeren ook de 88ste verjaardag van mijn moeder gevierd. Met zestien
personen hebben we boven in het restaurant
gegeten, dat was zeer goed verzorgd en erg
gezellig. Het diner werd afgesloten met een
feestelijk nagerecht met veel vuurwerk.
Kortom Heeren, petje af ! Wij willen nog lang
vaste gasten blijven.
Mart en Nel van Buren

Heeren Beren en andere verhalen.
Sinds zo’n anderhalf jaar kom ik (Yolanda)
samen met mijn vriend Leo regelmatig in het
weekend (en ook wel eens door de week)
bij de Heeren van Beijerland een kopje
Hoegaarden drinken. Het is meestal vaste
prik: we komen aanwandelen, strijken met
mooi weer op het terras neer en met wat
minder mooi weer zoeken we een tafeltje in
de serre of aan de bar. We hoeven niets meer
te zeggen, er komen ongevraagd twee glazen
Hoegaarden aangewandeld zonder citroen.
In den beginne kostte dat nogal moeite,
omdat de dames en heren van de
Heeren dat niet zo gewend
waren en zo af en toe
moesten we wel eens
een citroentje uit het
glas pulken, maar
sinds een flinke
tijd gaat het goed.
We hebben zelfs
eens een flinke
discussie gehad
met een van de
heren of er nu wel
of niet een citroentje in hoorde. Nu
wil het feit dat wij een
Wit Biertje met citroen
gewoon niet lekker vinden
en ons helemaal niets aan trekken
van het feit of er wel of niet een citroentje
in hoort, maar dit terzijde. (We worden niet
voor niets meneer en mevrouw Hoegaarden
genoemd). Ik vraag mij overigens wel af of
dat een slecht of een goed teken is?
Overigens kom ik vrijwel alleen in het weekend bij de Heeren van Beijerland op het
gezellige terras zitten, want door de week
woon ik in het iets verder gelegen maar wel
erg gezellige Alkmaar. Maar zo af en toe
gun ik mezelf eens een vrije dag extra en
kom gezellig eens een dagje eerder naar de
Hoekse Waard.

Toen ik de eerste keer de Hoekse Waard
kwam inrijden, verbaasde me het enigszins,
want de omgeving van de Hoekse Waard
lijkt heel sterk op de omgeving van die van
Noord-Holland waar ik geboren en getogen
ben. Mocht het eens zover komen dat ik hier
in de buurt kom wonen is de overstap in
ieder geval qua omgeving niet zo groot.
Toen we nog niet zo lang geleden met het
mooie weer weer eens op het terras een
kopje Hoegaarden kwamen drinken, kwam
Jan opeens naar buiten rennen en
vroeg ons of we als vaste
gasten van de Heereneen verhaaltje wilde
schrijven. We voelden
ons natuurlijk erg
vereerd met deze
vraag en gaven
graag gehoor aan
zijn verzoek. Nu
wil het geval dat
ik nogal graag
verhaaltjes schrijf,
(neem eens een
kijkje op mijn eigen
"hoompeets": www.
yogibeer.nl), dus dat vond
ik geen probleem, maar door
gebrek aan tijd en vanwege het
feit dat nog niet zolang geleden Leo door een
automobilist is aangereden, is er van verhaaltjes schrijven niet zoveel gekomen.
Gelukkig gaat het nu allemaal beter met hem
en kan ik hem weer met een gerust hart wat
vaker alleen laten. Dat hij zo af en toe met
een vreemde dame een Hoegaarden gaat
drinken wordt me de volgende keer als ik bij
de Heeren ben altijd keurig door Patrick in
mijn oor gefluisterd (bedankt Patrick!).
Overigens wil ik Jan, Jantine, Martine,
Patrick, Sunardi, Ronald, Marjolein en de
rest van de crew bedanken voor alle goede

EEN STUKJE PROZA UIT RHOON
Geboren in 1924 (mijn vrouw is iets jonger) en
51 jaar getrouwd behoren wij uiteraard tot de
oude garde. Sinds 1987 heb ik mijn werkzaam
leven als eig./dir. van een kleine multinational
met bijna 60 eigen kantoren, geassocieerde
firma's en agentschappen afgesloten en daar
mijn zoon nu als grootaandeelhouder de organisatie leidt, is mijn actieve leven als bestuurslid
in een veel rustiger vaarwater gekomen zodat
wij een zee van tijd hebben en ik tezamen met
mijn vrouw gezellige dingen kon gaan doen.
In eerste instantie bezochten wij frequent
de gezellige steden, Londen, Parijs, Brussel,
Dusseldorf en Hamburg in lange weekenden
niet te vergeten op onze zaterdagen
Antwerpen om eens lekker Belgisch
te eten.
Na enige jaren kreeg mijn
vrouw problemen met
lopen, dus gingen wij
het dichter bij huis
zoeken. Sinds 1965
in Rhoon wonende
moeten wij tot onze
schande bekennen
dat wij nog nooit van
Oud Beijerland gehoord
hadden als " culinair
centrum ", totdat men ons
opmerkzaam maakte dat het
zeer gezellig toeven was bij de
Heeren van Beijerland dat bovendien een goede keuken had.
Sinds enige jaren nu, vooral als
het zonnetje schijnt, stappen wij in
onze Mini en tuffen naar het gezellige
terras van de Heeren via Spijkenisse en
een overtocht met de Queen Jacqueline over
het Spui.
De gezelligheid van het terras komt ondermeer
tot zijn recht door de ligging op het Marktplein
met het rustieke jachthaventje op de achtergrond, de Singel op de voorgrond en het winkelend publiek dat voorbijloopt.
Wat wij vooral appreciëren is de vrije en
gezellige atmosfeer die het gehele restaurant
ademt. Jan gaat op een plezierige manier
met de gasten om, zowel met zijn vrouwelijke
als mannelijke medewerkers in de bediening
en insgelijks is de houding van de Dames en
Heren tegenover de gasten.
Daar wij steeds dezelfde gezichten zien blijkt er

zorgen. De dames en heren rennen hun
benen uit hun gat en alles is netjes en goed
verzorgd, de bestellingen komen in een snel
tempo voorbij gewandeld en het eten ziet er
keurig verzorgd uit en smaakt altijd even lekker. Dat de wisseling van personeel minimaal
is, zegt mij al genoeg, je ziet elke keer de “
oude” vertrouwde gezichten weer terug en
leert ze ook een beetje buiten het werk om
kennen. Ik moet zeggen: “ het bevalt me wel
bij de Heeren”.
Groetjes van mevrouw Hoegaarden (en
meneer Hoegaarden niet te vergeten)

dan ook niet veel of geen verloop te zijn in het
personeelsbestand. Wat ons ook opviel, was
dat er personeelsleden zijn die met hun familieleden op het terras of restaurant komen, wat
dus de plezierige werksfeer tekent.
De webcamera is zeker een leuke vinding, niet
alleen om te zien of het terras "vol" is, maar
ook hebben wij dit naar onze familie in
het buitenland gestuurd, die ons nog niet ontdekt hebben, daar de gezichten voor privacy
doeleinden uiteraard niet scherp zijn. Wij stuurden het ook aan een van onze lokale vrienden
van het kantoor in Singapore met wie wij ook
enige tijd geleden op het terras van de Heeren
een etentje hadden. Hij zei ons dit nog niet
eerder meegemaakt te hebben,
vond het fantastisch en het
herinnerde hem aan het
leuke tochtje met de
Queen Jacqueline en
het lekkere dineetje op
het terras.
Het voorgaande
maakt het leuk voor
ons om de Heeren te
bezoeken en behoeven we ons niet af te
vragen waarom die nadere terrasjes niet vol zijn.
Last but not least, een pluim voor
de Koks. Het nieuwe menu dit
jaar was heel goed en toonde
veel fantasie. Wat kunnen wij nog
meer zeggen dan dat wij graag bij
de Heeren zitten en hopen dit nog
enige tijd vol te houden.
Martin X.C. Mayer

Als addendum aan mijn verhaal, maar beslist niet
bedoeld om iets aan de anderen af te doen,
wil ik even een paar regeltjes wijden aan een
"voornaamgenote" van mij,hoewel achter haar
naam nog een e komt.
Ja, zij is de meest sexy, knapste, langste,
slankste en een "tikkeltje brutale" dame van de
bediening, n.l. diegene die het terras versiert,
waarvan er in feite twee exemplaren bestaan:
zijzelf en haar zuster. Ik hoop dat ik na dit stukje
nog door haar bediend word zonder dat ik de wijn
over mijn broek gemorst krijg.

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

Jan van der Heijdenstraat 25,
3261 LE Oud Beijerland
telefoon 0186-617233, fax 0186-618961
www.bremer.nl

