
Stoomtram 
komt  
weer 

naar  oud-
Beijerland!

(van één onzer verslaggevers)

Zoals beloofd in de vorige editie van 

"Heerenpraet", zouden wij u op de hoog-

te houden  over het wel en wee van het 

beruchte "Moordenaartje".

Na intensief overleg met stichting R.T.M. 

Oudddorp en het Spoorwegmuseum te 

Utrecht is er een toezegging gedaan dat 

er een locomotief naar Oud-Beijerland 

komt.

Lees verder op pagina. 2

eens te ontmoe-
ten en deze ontmoeting liep uit op een 
groots plan. Ze gingen een wereldreis 
maken. Alle uithoeken van de wereld 
werden bezocht en natuurlijk stond ook 
"Beijerland" op het programma. Eenmaal 
in  "Beijerland" aangekomen  viel hun 
oog op het voormalige Hotel Barona. Ze 
besloten het te kopen en er een café-res-
taurant te beginnen. 

In het café-restaurant dat nu "Heeren van 
Beijerland"  heet, kunt u uitstekend eten, 
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maar ook kunt u 
er terecht voor een 

kopje koffie of een 
ander drankje. Verder 

zijn er mogelijkheden voor 
het houden van recepties, 

feestjes, High teas enz. 

In dit nummer van "Heerenpraet" vindt u 
weer de gebruikelijke rubrieken, zoals o.a. 
de uitgaansagenda, reisverhalen van de 
"Heeren", een menu van één onzer koks, 
we stellen weer een personeelslid voor, 
de nieuwe menukaart en uiteraard de 
verhalen van onze vaste gasten.

Wij wensen u veel leesplezier 
namens de "Heeren",

de redactie 

ingrEdiëntEn 

(voor 4 personen)

4 kleine zalmforellen                   

één kleine prei

1/2 ui

4 takjes rozemarijn

8 takjes dille

1 citroen

1.5 dl. witte wijn

1.5 dl koksroom

1 blokje visbouillon

peper en zout

1) Snijd de citroen doormidden en leg één helft in een pan die groot 
genoeg is voor de zalmforellen. Voeg de fijngesneden prei en het 
bouillonblokje toe en vul de pan met water (voldoende om de vis 3 cm 
onder water te laten staan).  Breng het geheel tegen de kook aan.

2) Snipper de ui en snijd de rozemarijn en de dille fijn, zet de ui aan in 
een pan totdat deze gaat kleuren. Blus dit af met de witte wijn en 
laat het 5 min. koken. Zeef daarna de ui uit de wijn en breng 
deze weer aan de kook. Voeg 1.5 dl koksroom, 0.5 dl water 
en de rozemarijn toe.

3) Leg de zalmforellen in de pan met bouillon (deze mag net 
niet koken)

4) Voeg de dille toe en breng de saus op smaak met 
peper en zout.

5) Leg de zalmforellen op een bord, doe het 
sausje eroverheen garneer het gerecht met 
een schijfje citroen.

Eet smakelijk
Jeffrey Bres 

EEN ‘HEEREN’ MENU
Gepocheerde zalmforel met een rozemarijn-dilleSauS

HEERENpRaEt iN dE gEHElE 
HoEksE WaaRd tE lEzEN.

Tot voor kort werd "Heerenpraet" alleen 
in Oud-Beijerland bezorgd en was hij mee 
te nemen vanuit het café-restaurant. De 
“Heeren” vonden het echter tijd dat ook 
de  andere inwoners van de "Waard" op 
de hoogte werden gehouden van alles 
wat zich afspeelt in en om de "Heeren"

Daarom eerst even een stukje geschie-
denis. Heel lang geleden ontmoetten de 
“Heeren” elkaar in het vroegere Hotel 
Barona. De "Heeren", een boer die sui-
kerbieten verbouwde en de directeur van 
de suikerfabriek dronken er elke week 
een borreltje. De handelsreiziger, steevast 
reizend met het lokale trammetje, met de 
welluidende naam "het Moordenaartje" 
deed er zijn zaken en bleef er vaak over-
nachten.

Hier in Hotel Barona groeide hun ritueel 
uit tot een innige vriendschap. Maar zoals 
zo vaak met vriendschappen kwam er 
ook voor de “Heeren” een tijd dat ieder 
zijn eigen weg moest gaan.
 
De boer vertrok naar Canada, de han-
delsreiziger verhuisde naar Amerika en 
dus verloren ze elkaar uit het oog. Na 
vele jaren echter besloten ze elkaar weer 



activiteiten 
in en om 

de "heeren"
12 april

klEin watErlooplEin 

30 april 
koninginnEdag 

24 mei 
salsa avond

7 juni 
kunst-  En litEratuurmarkt

28 juni 
rosé proEvErij

5 juli 
spuidag 

12 juli 
barbEcuE avond

16 augustus 
dag van dE straatmuzikantEn

23 augustus 
raadhuis klassiEk

Vervolg van pagina. 1

De locomotief komt echter niet 

meer dit jaar maar volgend 

voorjaar. Dit i.v.m. de vele acti-

viteiten die er al gepland staan op 

en rond het Marktplein in het nasei-

zoen. Wij houden u op de hoogte.

Als u het nu al leuk vindt om veel van het 

oude R.T.M. materiaal te zien, breng dan 

eens een bezoekje aan het R.T.M. museum 

te Ouddorp. U kunt daar  gerestaureerde 

rijtuigen bewonderen en tevens is er een 

mogelijkheid om een ritje te maken met een 

historische stoomtram. 

De rit, die ongeveer een 

uur duurt, voert u door 

de duinen over de 

Brouwersdam naar Port 

Zélande. 

U vind het R.T.M. museum in 

Ouddorp. Met de auto gaat u over de  N57 

richting Brouwersdam, neem de afslag 

Grevelingenmeer en vervolgens de afslag 

"De Punt West"

U kunt eventueel in het Café- Restaurant een 

folder krijgen met daarop de rijtijden en een 

uitgebreide routebeschrijving.

Zaterdag 28 juni organiseren de “Heeren” in 

samenwerking met het Nederlands wijnhuis 

een roséproeverij. Op deze avond kunt u 

maar liefst 6 verschillende rosés proeven. Zo 

zijn er o.a. een rosé uit Spanje, Italië, Afrika 

en natuurlijk uit Frankrijk.

Namens het Nederlands Wijnhuis zal dhr. 

Raymond Kool het één en ander vertellen 

over de diverse soorten rosé. Tevens zal 

hij advies geven over welke rosé het beste 

bij een bepaald gerecht kan 

worden gedronken.

De keuken brigade zal er voor 

zorgen dat er ook een aantal 

bijzondere gerechten wordt 

geserveerd.

De proeverij begint om 18.00 

uur. Reserveren kunt u per  

telefoon 0186-640740 of e-mail 

(reserveren@heerenvanbeijerland.nl)

Donderdag 20 maart was het zover. De winnaars 
van de vorig jaar gehouden actie met T-shirts kregen 
uit handen van Annemarie hun welverdiende diner-
cheque. 
 
De foto die de Familie Nieuwdorp had ingestuurd werd 

door de “Heeren” als leukste beoordeeld, vooral 
omdat de gehele familie (6) in een shirt te zien was. 
En op deze manier als een soort wandelend recla-
mebord door Thailand liep.

Ook dit jaar is er weer een actie bij de "Heeren". 
Neem een "Heerenpraet" mee op vakantie en laat 

uzelf fotograferen met de krant voor een duidelijk  
herkenbaar object. Zoals bijvoorbeeld het 

Vrijheidsbeeld, de toren van Pisa of iets dergelijks.

De winnaar krijgt een geheel verzorgd diner voor twee 

U kent vast onze gezichten, maar er horen 
ook namen bij dus zullen wij onszelf in dit 
stukje even voorstellen. In een dolle bui had-
den wij voorgesteld dat wij wel een leuk stukje 
zouden  schrijven over ons leven als verse 
studentes.

Afgelopen jaar zijn we geslaagd op de middel-
bare school en we studeren nu. 
Renske studeert ergotherapie, dus bij haar  
kunt u over pakweg vier jaar terecht met alles 
wat u tegen die tijd niet meer zelf kan. Hierbij 
moet u denken aan zaken als het strikken van 
uw veters tot het zelfstandig wonen in het 
algemeen. Manon studeert diergeneeskunde 

en  zal over zes 
tot acht jaar alle 
problemen en ziektes 
van uw huisdieren kunnen 
oplossen. In de tussentijd wonen we met zijn 
tweeën in Rotterdam. Dit is helaas niet gratis 
daarom werken we in de weekenden bij de 
"Heeren van Beijerland". Het is niet alleen 
leuk werk vanwege de gezellige gasten, 
maar ook door de  
collega’s. 

Voorlopig zijn we nog niet afgestudeerd en 
daarom zult u ons in de weekenden nog 
geregeld zien. Dus tot 

Net als in voorgaande jaren zijn de “Heeren" 
met alle personeelsleden weer een avond 
gaan stappen. Was vorig jaar de brouwerij van 
Hoegaarden nog het einddoel, dit keer hebben 
ze het wat dichterbij huis gehouden.

De kartbaan van Go-Kart-In te Dordrecht was 
uitverkoren als "strijdtoneel". Eerst werd er 
genoten van een Indisch buffet en daarna kon 
er geracet worden met de karts. Winnaar van 
het karten was Anil. Hij liet na 

twee zeer spannende 
races alle anderen 

ver achter zich. 

Na het karten was 
het tijd voor laser-
gamen. Dit spel, 

dat individueel 
gespeeld 
wordt in een 

soort donker doolhof, 
werd ook zeer fanatiek 
gespeeld door jong en 
'oud'. Patrick kwam hier als 
winnaar uit de bus.

Even een drankje en op naar het volgende 
onderdeel, het verwisselen van een band bij 
een formule- 1 auto. De bedoeling van dit 
spel is dat je met je team een hele snelle tijd 
neerzet. Op bijgaande foto is te zien dat je 
het team Jantine en Ronald beter geen band 
kunt laten verwisselen, want ze deden er maar 
liefst 1 minuut en 53 seconden over. Normaal 
is ongeveer 15 seconden. Gelukkig kunnen ze 
beter over weg met een dienblad!

Al met al was het  weer een geslaagde 
avond. Ook al ging het feest door tot in de 
kleine uurtjes, de volgende mor- gen 
stond wonderwel het team 

Stoomtram komt  
weer naar  oud-Beijerland! BEstE gastEN

pERsoNEElsUitjE 
gRaNdioos sUc-

WiNNaaRs t-sHiRt actiE NEMEN 
pRijs iN oNtvaNgst.

“HEEREN” oRgaNisEREN 
RosépRoEvERij



Na onze reis door Australië vliegen we naar 
Indonesië.

Bij aankomst in Jakarta valt de warmte als een 
warme deken over ons heen. Deze warmte zijn 
we ondertussen wel een beetje gewend, want 
waar we vandaan komen was het ook niet 
bepaald koud. Afijn het maakt niet zoveel uit, 
het land is prachtig en de mensen zeer gastvrij 
en dat maakt veel goed.

De volgende dag besluiten we het een en 
ander te gaan bezichtigen. We bezoeken 
de op één na grootste moskee ter wereld. 
Hier komen twee keer per jaar zo'n onge-
veer 350,000 mensen bijeen. Ook gaan we 
naar het nationaal monument. Vanaf dit 132 
meter hoge monument op het Plein van de 
Onafhankelijkheid heb je een mooi uitzicht 
over deze immens grote stad.

Die avond slapen we in Bogor, 60 km van 
Jakarta. We zijn te gast bij een Nederlands 
sprekende Indonesiër. Deze zeer vriendelijke 
man laat ons de omgeving zien. Zo bezoeken 
wij o.a. gezamenlijk de botanische tuinen en 
watervallen.

250 km verder aan de zuidkust van Java ligt 
Pangandaran. Dit is een gezellig vissersdorpje 
waar je ambachten kunt bekij-
ken zoals het 
maken van 
kroepoek, 
palmsuiker en 
wajangpoppen. 

Na een boot-
tocht van 5 uur 

komen we in Yogyakarta 
de stad van de Borobudur. 
Dit is het grootste 
Boeddhistische monument 
ter wereld. De zonsonder-
gang vanaf de Borobudur 
is een aanrader al is het 
alleen al om de hitte van de volle zon en alle 
toeristen te ontlopen.

We gunnen onszelf een dag rust en dan vlie-
gen we naar Sulawesi. Deze vlucht met een 
oer Hollandse maar ook oude Fokker 28 is 
op zich al weer een belevenis. Op Sulawesi 
bezoeken wij verschillende plaatsjes. Zo zijn 
we ondermeer naar Kaap Bira gereden. Dit is 
een klein vissersdorp dat ook bekend staat om 
zijn scheepsbouw. De houten schepen worden 
er nog gebouwd volgens tekeningen van onze 
V.O.C.

Na Sulawesi bezoeken we ook nog het eiland 
Bali. Ook Bali is erg mooi en ons bezoek meer 
dan waard. Na een trip naar Monkey Forest en 
de Ulun Danu-tempel wordt het weer tijd om 
naar ons volgende reisdoel te gaan. Het wordt 
een lange reis, want we gaan naar het land 
van de rijzende zon.

Wordt 
ver-

volgd.  

voorgErEchtEn

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

graved lax 
Ierse zalm gemarineerd met grove mosterd, dille 
en cognac. 
Geserveerd met gefrituurde zoete aardappel.
 
oosterse salade
Met o.a. kousenband, taugé, gemarineerde witte 
kool en notenkroepoek 
geserveerd in bananenblad met pindadressing.

salade van gerookte kip 
Met cashewnoten, bleekselderij, druiven en  
yoghurt kruidendressing.
(voor vegetariërs geserveerd met kaas i.p.v. kip) 
 
hollandse garnalencocktail 
Garnalen met ijsbergsla en cocktailsaus.
  
"spaanse parade" 
Serranoham, Mahon kaas en 
gemarineerde olijven geserveerd met stokbrood.
  
Stokbrood met kruidenboter of olijventapenade.
  
Voorgerecht weekmenu

soEpEn 

Bisque. (licht gebonden kreeftensoep).

Tomatensoep. 
  
Kervel bouillon.
  

warmE voorgErEchtEn

"ingewikkelde kabeljauw" 
Kabeljauw met spek omwikkeld, geregen aan 
rozemarijnstokjes 
op een bedje van prei met knoflookolie. 
  
"granenbol"
Meergranen broodje gevuld met champignons, 
gegratineerd met blauwe kaas.
  
"kippeling" 
Malse stukjes kip gefrituurd in kruidig beslag
geserveerd met zoete chilisaus.
 

 vEgEtarischE gErEchtEn

italiaanse lasagne
Lasagne geserveerd met brood,
 salade en olijventapenade. 
  
"mexicaanse wraps" 
Hartige pannenkoeken met roerbakgroente,

 gegratineerd met mozzarellakaas en nacho-
saus.

hoofdgErEchtEn vis
  
"triootje van vis" 
Gamba's, kabeljauw en zalm
in loempiadeeg gebakken met chilisaus.
 
zalmfilet 
Ierse zalm in spek gewikkeld met een beurre blanc 
saus.
  
gebakken schol 
Schol (300 gram) in roomboter gebakken ala  
meuniere, geserveerd met citroen en peterselie.

"black tigers" 
In knoflookolie gebakken garnalen (zelf pellen) 
geserveerd op zwarte pasta met knoflooksaus. 

vispannetje
Pannetje met o.a. mosselen, inktvis, garnalen,
kokkels en zalm in romige kreeftensaus.

hoofdgErEchtEn vlEEs

"poussin" 
Gebraden piepkuiken met appelstroop speksaus.
 
"kuitenbijter" 
Belgisch beenhammetje met honing thijmsaus.  
 
" peter's farm"
 Ierse lamskoteletten met een kerrie knoflookboter. 
   
"tropisch haasje" 
Varkenshaas met ketjap, ananas, taugé 
en cashewnoten geserveerd in bananenblad.
  
"boem boe bali" 
Indische runderstoof met groente, 
geserveerd met pandanrijst.
 
"spaanse kogel "
Kogelbiefstuk (200 gr) met rode portsaus
 gegratineerd met Spaanse kaas. 
 
kipsaté  
Aan één spies (200 gr), geserveerd met 
aardappelsalade, kroepoek en atjar.

spare-ribs volgens de "heeren"
Pikant of naturel, 
 geserveerd met twee sauzen.
  
Hoofdgerecht weekmenu

  
  
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met  
aardappelgarnituur 

Vraag ook naar ons weekmenu.

Wat vergeet je nooit   M'n eindexamen

Favoriete drankje    Cola light

Favoriete gerecht    Lasagne

Favoriete boek        Bezonken rood

Favoriete film         The Green Mile

Favoriete muziek       Van alles

Stopwoordje          Sorry

Vakantiebestemming  Oostenrijk

Wat zou je ooit willen doen Een mooi huis kopen

Hoogtepunt      Thuiskomst van mijn moeder

Lijfspreuk      Leef bij de dag

Beste eigenschap     Sta altijd klaar voor anderen

De Nieuwe Dinerkaart

hereniGinG van de 
“heeren” (4) annemarie

GaStvrouw



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

Toen de “Heeren" ons vroegen om te  
schrijven voor de rubriek "Vaste Gasten", 
hebben wij direct positief gereageerd, want 
zodra "Heerenpraet" bij ons in de bus ligt, 
lezen wij het direct.

In tegenstelling tot onze voorgangers kunt u 
ons als iets minder vaste gasten beschou-
wen, maar toch. Wat wij wel gemeen hebben 
met Mart en Nel van Buren is dat ook wij 
druk zijn, wie niet? Vaak komt het aan op pri-
oriteiten stellen maar als het even kan gaan 

ieder zijn eiGen verhaal en 
Samen wordt het één!

dit zijN dE “HEEREN”
EN dit zijN HUN gastEN

vaSte GaSten 
Bij de “heeren”

wij, als we zaterdag uit gaan, eerst naar "de 
"Heeren" om een lekker biertje te drinken. 

Maar, zoals u wellicht weet, is het niet alleen 
drank wat de "Heeren" biedt. Van een heerlijk 
diner voor twee op een doordeweekse dag 
genieten wij ook wel eens. De frequent wis-
selende menukaart is altijd een reden om 
weer terug te keren.

De heerlijk zonnige maand februari van dit 
jaar deed al weer de terraskriebels opko-
men. In onze gedachten lopen wij op een 
zonnige lentedag gezellig te winkelen in 
Oud-Beijerland. Het "Heeren" terras is 

geopend en zit vol met mensen. Lekker 
gezellig tussen de middag even een 

broodje eten of in de namiddag 
een drankje drinken. Een paar 

goede vrienden schuiven aan 
en genieten mee. Dan zien 

we wat bekenden. “Kom 
er even bij zitten joh!”.

Weet u wat wij zo 
fijn vinden aan de 
"Heeren"? Het vrien-
delijke en altijd vrolijke 
personeel. Altijd een 
gebaar van herken-
ning bij aankomst en 

een vriendelijk woord of 
een gezellig praatje aan 

je tafel. Het is daarom niet 
minder hard werken voor hen 

en zij verdienen daarom onze 
waardering. Zij zijn voor ons een 

reden om regelmatig terug te keren.

Sandra en Jasper

Tja, schrijf eens even een stukje, dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn er 
al zoveel geschreven en niets anders dan lof. 

De “Heeren” en hun personeel zijn al heel 
vaak in het zonnetje gezet. Alléén maar com-
plimenten over de prima bediening de vrien-
delijke benadering en niet te vergeten het 
heerlijke eten. En ook wij Riet, Loes, Nel en 
Han zijn erg te spreken over "de Heeren". 

Als het weer niet altijd even zonnig is en de 
mensen er behoorlijk depri van worden is er 
één goede remedie. Kom ééns lekker in de 

serre zitten, mensen kijken onder het genot 
van een hapje en een drankje. Daar hoef je 
niet voor naar Parijs of Antwerpen.

De serre - ook wel vissenkom genoemd in de 
volksmond -  is dé verzamelplaats voor jong 
en oud. Even een praatje maken met het 
personeel, o.a. met Patrick, die het vaak over 
zijn oma heeft (dit vindt hij niet leuk maar 
mag best gezegd worden). En voor je het 
weet is de middag om.

Vergeet even je eigen sores als je op bezoek 
bent bij de “Heeren”!

 En binnenkort? Dan  zitten we met z'n allen 
weer  gezellig op het terras.

 Tot ziens!
Riet Weeda

Mijn herinnering aan de "Heeren" gaat terug 
naar mijn periode op de middelbare school. 
Toen heette het nog hotel Barona, waar ik tus-
sen de middag een kopje koffie ging drinken. 

De voormalig directeur Roza van de open-
bare MAVO vond het eigenlijk maar niets. Zijn 
afkeuring heeft weinig invloed gehad, want 
tot op heden kom ik nog steeds een lekker 
bakje koffie drinken.

Zo’n twee jaar geleden ben ik in Oud-
Beijerland komen wonen, waardoor ik wat 
vaker in de "Heeren" kom. Hierdoor kwam 
ik in contact met Jan. Uren kunnen Jan en 
ik bomen over ons werk. Nieuwe ideeën 
verzinnen met wat we allemaal met de 
"Heeren" kunnen doen, zoals het 
voormalige stoomtrammetje 
naar Oud-Beijerland 
halen of een zomer-
festival organiseren. 

Natuurlijk had 
ik ook wat kri-
tiek. Zo vond 
ik - zeker als 
vervent kof-
fiedrinker -  de 
koffiekopjes die 
de "Heeren" had-
den waardeloos. 
Voor mij moet cap-
puccino uit een breed 
kopje worden gedronken, 
koffie uit een smal kopje 
waardoor het niet te snel afkoelt 
en espresso uit een klein kopje. 
Ik ben dan ook heel blij dat de 
"Heeren" zo’n leuk, kleurig kof-
fieservies heeft aangeschaft.

Gelukkig verzorgen "de Heeren" ook 
regelmatig optredens van diverse band-
jes. Zelf heb ik ook een keer opgetreden met 
mijn bandje en hier ontmoette ik mijn trouw-
ste fan en vriendin Sandra. Ik zal die avond 
nooit vergeten. Het was mijn beste optreden.
Wanneer er weer een muzikant of bandje 
optreedt, zijn wij altijd van de partij, zoals 
afgelopen zaterdag toen er weer een geweldi-
ge band speelde. Lekker swingen en iedereen 
ging uit zijn bol. 

En nu neemt mijn vriendin  
sandra het van mij over. 

Jaja, lekker makkelijk! Weten we niet meer 
wat we moeten schrijven, kan ik de boel leuk 
gaan opvullen. Goed wie ben ik? We moeten 
ons in dit stukje even voorstellen, nou ik ben 
er dus één van de Wolvengang, de kleine 
welp om precies te zijn. Zelf heb ik ook 3 
kleine welpjes, zodat de naam nog wel even 
voort zal blijven bestaan in de "Heeren".

De Wolvengang komt hier dus ook al vanuit 
de tijd dat het Barona was. Ikzelf heb geen 
herinneringen aan Barona. Zo oud ben ik 
nog niet (of stoot ik nu wat mensen tegen de 
schenen?). Ik weet wel dat mijn broers en zus 
daar altijd kwamen, wanneer ze weer eens 

spijbelden. Door diezelfde broers ben ik zo'n 
twee jaar geleden in de "Heeren" terechtge-
komen. Ik ga meestal alleen op vrijdag na het 
werk even lekker een biertje pakken.
En zo zaten we twee jaar geleden nog met 
zijn vieren aan een tafel en nu is die ploeg 
toch wel heel erg groot geworden. Laatst 
ben ik nog met een paar vaste gasten van 
de "Heeren" een paar dagen naar Frankrijk 
geweest.  Dit idee plopte ook zomaar op aan 
de ronde tafel achterin. 

Jan zelf heb ik ook wat beter leren kennen. 
Zo leuk altijd zoals hij zijn werk achter zich 
laat en lekker ontspannen moppen staat te 
vertellen. Ik ben al heel wat keertjes in de 

maling genomen door hem en we pro-
beren met diezelfde ronde tafel 

nog steeds te verzinnen 
waar we hem eens mee 

in de maling kunnen 
nemen. Dus Jan, 

je bent gewaar-
schuwd! 

Ik vind het ook 
heerlijk dat er 
de laatste tijd 
bij de "Heeren" 
steeds meer 

bandjes komen, 
want ik ben een 

echte spring-in-'t-
veld. Je ziet mij of aan 

de ronde tafel achterin 
zitten of - als er muziek is - 

ergens voor de bar staan swin-
gen. Gelukkig is Stephan ook 
zo’n muziekmalloot en je  zult 
ons op deze manier dan ook 
vaak kunnen aantreffen in de 

"Heeren". 

Nu de zomer er weer aan zit te komen, 
zal ik weer wat goede smoezen moeten gaan 
verzinnen, want die dochters van mij hoor ik 
alweer zeggen als het zonnetje schijnt: "je 
gaat zeker weer naar de "Heeren" ". Tja, dan 
is het niet alleen in het weekend maar  een 
paar keer door de weeks na vijven ook nog 
eens. Jammer eigenlijk dat het terras pas 1 
april* open mag van de Gemeente, want we 
hebben toch alweer een paar lekkere zonnige 
dagen gehad. Goed, er zullen nog veel meer 
zomerse dagen aan gaan komen en wij zullen 
er zeker zitten om daarvan te genieten. Rest 
ons nog even één ding tegen Jan te zeggen: 

“Merci”

* naschrift van de redactie:  na goed overleg met  

B & W mag het terras per 8 maart worden gebruikt.

GezelliGheid 
kent 

Geen tijd


