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“HEEREN” HEEL BLIJ
MET HUN HECHTE CLUB
PERSONEELSLEDEN!

“HEEREN”
SLUITEN
AKKOORD
MET
HOEKSCHE
WAARD
MAGAZINE
Van één onzer verslaggevers,
Het nieuwe Hoeksche Waard Magazine
dat elke drie maanden verschijnt, valt
zo in de smaak bij de “Heeren” dat ze
hebben besloten om hierin telkens een
deel van hun bedrijf toe te lichten.
Het glossy uitziende blad staat namelijk vol met sfeerverhalen en foto’s van
de Hoeksche Waard en sluit daardoor
naadloos aan bij de filosofie van de
“Heeren” , die als echte “Waarders”
trots zijn op hun omgeving.

Zoals u kunt zien op de foto is het personeelsbestand behoorlijk groot en voor
de regelmatige bezoekers onder u zijn
het bijna allemaal bekende gezichten.
Veel verloop is er namelijk niet en dus
reden om hen allemaal weer ééns in het
zonnetje te zetten d.m.v. deze foto
die gemaakt is op 24 april voor het
traditionele personeelsuitje!

Meer hierover leest u op pag. 2. Verder
in dit nummer van Heerenpraet vindt
u o.a. de nieuwe rubriek “Uit de oude
doos”, de foto’s en een kort verslag van
het eerste wisseldiner en verhalen van
onze vaste gasten.

niet. Dit en nog veel meer wetenswaardigheden vindt u in deze editie van
Heerenpraet. Wij wensen u dan ook veel
leesplezier namens de “Heeren“.
De redactie

Uiteraard ontbreekt het reisverhaal van
de “Heeren” , deze keer uit New York,

“HEEREN” EN HERTOG JAN
GAAN SAMENWERKEN!
Van één onzer verslaggevers,

Dinsdag 28 maart j.l. zijn de “Heeren” op bezoek
geweest bij de Hertog Jan brouwerij in Arcen. Niemand
minder dan Gerard van der Broek zelf verzorgde de
rondleiding.
Hij was het dan ook die de “Heeren” er van wist te
overtuigen dat Hertog Jan hét bier is dat perfect bij hun
restaurant past.
Na een gezamenlijke lunch werd het contract
getekend, zodat u nu kunt genieten van een
natuurzuiver gebrouwen biertje.

Het blad is te koop bij alle bekende
tijdschrift verkopers en bij de “Heeren” zelf
uiteraard.

NIEUWE NAAM VOOR DE
SERRE WORDT: EETALAGE!

In het vorige nummer van Heerenpraet hebben wij gevraagd of iemand een leuke naam
wist voor de serre, die in de volksmond de
vissenkom of het aquarium wordt genoemd.

Tientallen namen zijn er inmiddels ingestuurd
en dus hebben wij er een aantal op een rijtje
gezet.

De Groene Oase
Glazen Plu
Het Retourtje
Het Heeren Prieel
De Uitkijk
Paraplu Serre
Aqua Dolce
De Oriënt Express
Het Heeren-huis
De Coupé

Het Praethuis
La Dolce Vita
De Volière
De Glasbak
Het Wachtlokaal
In de Kijkerd
De Vitrine
De Koffer
Het Kijkglas
De Treincoupé

De leukste naam vond de jury echter de

Eetalage

De winnaar Dhr. Wouter Lorenz krijgt namens
de Heeren een Diner voor twee aangeboden.
Alle overige inzenders hebben ondertussen hun
paraplu opgehaald of thuis gestuurd gekregen.
Eén heel bijzondere inzending betrof niet een
naam maar een vissenkom met drie goudvissen erin. Deze kom kwam van Pets Family op
het Vierwiekenplein en heeft een mooi plaatsje
gekregen op de bar.

UIT DE
OUDE
DOOS!
Zoals reeds vermeld in
de vorige uitgave van
Heerenpraet starten wij
met deze nieuwe rubriek.
Dit na aanleiding van een
aantal voorwerpen die
boven water kwamen bij
de laatste verbouwing.
Zo was er vorige keer het
suikerzakje van het oude
Hotel Barona en deze keer
ziet u wat ansichtkaarten
uit langvervlogen tijden.
Het lange, uitgevouwen
exemplaar is ooit vanuit
Oud-Beijerland verstuurd
in 1918 !

EERSTE “WISSELDINER” EEN GROOT SUCCES!
Maandag 9 januari was het dan eindelijk

In groepjes werd er beurtelings gekookt en

zover. Er was al veel over gesproken maar

geserveerd voor zo’n 65 gasten.

het was niet eerder uitgevoerd. Wij zouden de
rollen ééns een keer omdraaien: de gasten in

Het is een heel leuke avond geworden en er

de bediening en keuken en de bediening en

moet gezegd worden er loopt heel wat talent

keukenpersoneel te gast.

onder onze gasten.

Nu is dit niet zo eenvoudig, dus werd er onder

Uiteraard gaan wij dit nog een keer herhalen

leiding van Marco en Ron een driegangen-

en als u daarbij wilt zijn, stuur ons dan een

maaltijd bereid en namen Jantine en Jan de

mailtje, dan houden wij u op de hoogte.

HEEREN VAN BEIJERLAND
FOTOPUZZEL

bediening en barmensen onder hun hoede.

Op onderstaande foto staan een aantal voorwerpen die de “Heeren” hebben verzameld
tijdens hun wereldreis.

5

Als u de beginletter van de landen en/of het
werelddeel waaruit de souvenirs komen op een
rijtje, zet ontstaat er een woord van 6 letters. Schrijf
dit woord op een briefkaart en stuur dit naar:
Heeren van Beijerland, Marktplein 2
3261 BZ Oud-Beijerland
Onder de inzenders verloten wij 3 x een
volledig verzorgd diner voor twee personen.
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Uiterste inzenddatum is 31 augustus.

PERSONEELSFEEST WEER ZEER GESLAAGD!
ACTIVITEITEN IN EN
OM DE "HEEREN"
10 juni
KUNST EN LITERATUURMARKT
30 juni
TROUWERIJ ANNEMARIE
1juli
SPUIDAG
26 augustus
RAADHUIS KLASSIEK
9 september
JAARMARKT

Van één onzer verslaggevers,
Maandag 24 april was het weer zover, de
“Heeren” hadden hun jaarlijkse uitje met het personeel en dat zal iedereen niet gauw vergeten.
’s Morgens om 9.30 uur was er koffie met gebak
en daarna een fotosessie op het Marktplein (zie
voorpagina). Speciaal voor de gelegenheid had-

den de “Heeren” oranje rugzakjes laten maken
om de lunchpakketten mee te nemen want er was
weer voor een uitgebreid programma gezorgd.
Allereerst ging het in de taxi’s naar Goudswaard
voor een potje Boerengolf bij Bas Ambt. Dit was
erg leuk vooral ook het gedeelte dat “Boer Bas”
even het polstokspringen ging voor doen en
daarbij kopje onder ging.

Na een borrel bij “hole 10” was het weer tijd om
te vertrekken naar Dordrecht voor de onderdelen
Karten, Lasergamen enz. enz. Uiteraard werd er
tussendoor ook nog gegeten en wat gedronken.
Al met al weer een geslaagde dag en het moet
gezegd worden de andere dag stond iedereen
weer “fris als een hoentje” te trappelen om de
gasten weer te bedienen.

HERENIGING VAN DE
“HEEREN” (11)
Na een relatief korte vlucht vanaf Reykjavik
landen we op het vliegveld JFK van New
York, de stad die ook wel the Big Apple
wordt genoemd.
Er wonen meer dan 7 miljoen mensen op
ongeveer 800 km2 en dat merk je ook. Direct
als we aankomen voelen we de enorme
bedrijvigheid, alsof we in een zwerm bijen
worden opgenomen. Dit is even heel wat
anders dan de

in de fraaie lobby met al
haar marmer.
Het statige maar niet
overdreven luxe hotel is
de komende dagen onze
uitvalsbasis voor (wat
later zal blijken) één van
de meest hectische onderdelen van onze
wereldreis.
We bezoeken in de dagen die volgen o.a. het Empire State Building,
Central Park en uiteraard het
Vrijheidsbeeld.
Alles in ons eigen tempo want,
tjonge jonge, wat heeft iedereen
hier een haast. En dan het voortdurende getoeter en het geluid van
sirenes. We kunnen ons nu voorstellen waarom New York ook wel
eens wordt genoemd: The City
that Never
Sleeps.

rust
van IJsland met het geluid van geisers en watervallen.

GASTVROUW
Wat vergeet je nooit

Maand in Thailand

Favoriete drankje

Baileys met ijs

Favoriete gerecht

Biefstuk met pepersaus

Favoriete boek

Davinci code

Favoriete film

La Vita è Bella

Favoriete muziek

Jazzy pop

Stopwoordje

Ja echt?

Vakantiebestemming

Mexico

Wat zou je ooit willen doen Parachutespringen
Hoogtepunt

Rijbewijs gehaald

Lijfspreuk

Scherven brengen geluk

Beste eigenschap

Snel tevreden

De Nieuwe Lunchkaart

Buiten het koele vliegveld valt er een
enorme warme deken over ons heen.
Dit is in ieder geval beter voor onze
oude botten, maar of we het tempo
van de stad aankunnen valt nog te
bezien.
Een taxi is zo gevonden want er staan
er wel 100 en opvallen doen ze ook in
dat knalgeel. Onze taxichauffeur, een
Portoricaan die al 35 jaar in deze stad
woont, loodst zijn yellow cab schijnbaar
zonder enige moeite door het

LOTTE

PISTOLETJES WIT/BRUIN
Beenham
Jong belegen kaas
“Oude jongens”
Eiersalade
Tonijnsalade
Rosbief uit eigen keuken
Brie
Gezond volgens de “Heeren”

Wij begrijpen nu waarom!
Als we het we het na een
dag of 10 voor gezien
houden vragen wij ons
af of ons reisschema niet
wat te zwaar is, want na
New York volgt Mexico
City!

Wordt vervolgd

SPECIALE BROODJES
Uit India: Barra broodje
met geroerbakte kip en groente
Uit Canada: Maisbroodje met gerookte
zalm, sla en mosterd-dillesaus.

Voordat we er erg in hebben zijn we bij
onze bestemming het Park Central New
York Hotel. Lekker centraal gelegen vlakbij
Broadway en Fifth Avenue. Als onze koffers
zijn uitgeladen en we het hotel betreden,
worden we aangenaam verrast door de rust

TOSTI’S
Hawaï met ananas, ham en kaas
Toast volgens de “Heeren’
( gebakken champignons, ui, paprika, salami
en kaas)
LUNCHGERECHTEN
Twee Rotterdamse kroketten met brood
of frites

Uit Italië: Italiaanse bol
met carpaccio van gerookte ossenhaas,
pesto, parmezaanse kaas en pijnboompitten.

Twee stokjes kipsaté met salade en brood
of frites

Uit Griekenland: Pita broodje
met gyros en tsasiki.

Biefstuk zoals de “Heeren” ‘m eten met
brood of frites

Uit “Beijerland”: “Heeren” Burger (150 gr)
met kaas, gebakken ui, champignons en sla.

Bal gehakt (180 gram) met frites en salade

Uit Limburg: Monnikenbrood met brie,
walnoten en honing gegratineerd.

verkeer. In de bekerhouder die aan het dashboard vast zit,
staat de onvermijdelijke beker koffie van
Starbucks. En met één hand aan het
stuur en in de andere een donut vertelt hij
ons wat over de stad. Er wonen meer dan
120 nationaliteiten hier en bijna elke groep
heeft dan ook zo zijn eigen stukje. Zo heb
je Chinatown, Little Italy enz. enz.

PANNENKOEKEN
Naturel met boter
Kaas
Spek
Ananas en kaas
“Beschonken Heeren”
(appel en boeren jongens)

Uit Engeland: Clubsandwich met gerookte
kip, ijsbergsla, spek, tomaat, ei en
cocktailsaus
Uit België: meergranen broodje
met warme beenham en honing-tijmsaus.
Uit onze keuken: “Heerenbrood”
met kruidenkaas, rauwe ham en basilicum
Uit de Hoeksche Waard: meergranen bol
met Hoeksche geitenkaas tuinkruiden en
tomaat
Uit Holland: Broodje Bal met
mosterdsaus.

Lunch volgens de “Heeren”.
Tomatensoep en drie belegde boterhammen
[oude kaas, rosbief en een kroket]
Schnitzel met gebakken champignons en
uien. Geserveerd met frites en salade.
SALADES & SOEPEN
Zie diner kaart
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
Lunchkaart tot 18.00 uur

DIT ZIJN DE “HEEREN”
EN DIT ZIJN HUN GASTEN

EEN AANRADER IN
OUD-BEIJERLAND!
Sinds een paar jaar alweer, zijn de “Heeren” in
Oud-Beijerland gevestigd . En wat ons betreft
met het gezelligste terras, volop in de zon als
het weer even mee zit.
De verbouwing van het restaurant is al weer
enige tijd achter de rug en in de nieuwe serre
is het bij minder weer dan ook goed toeven.
De tafels staan redelijk dicht op elkaar, maar
storend is dit niet. Ook vanuit de serre kun je
heerlijk mensen kijken.

EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn geen “Beijerlanders”, maar als we in
Oud-Beijerland zijn gaan we altijd naar de
“Heeren”. Als dit rond 12.30 uur is dan gebruiken we er de lunch. Rond die tijd is het altijd
druk en vooral bij goed weer wil iedereen lekker buiten zitten. De kaart biedt echt voor elk
wat wils. Zo kun je kiezen uit warme of koude
gerechten, frisdranken, aperitieven en natuurlijk ook koffie of thee.
Het personeel heeft altijd een vriendelijk woord
en je bestelling wordt snel geserveerd. Kortom
een echte aanrader als je in Oud-Beijerland
bent.
Wij zullen in ieder geval nog dikwijls te gast
zijn, zeker met het mooie weer in aantocht.
Wij wensen de “Heeren” verder nog veel succes.
Mieke & Dick Muller

VAKANTIEGEVOEL
Tijdens één van onze laatste bezoekjes aan de
“Heeren” heeft Martine ons gevraagd of wij het
leuk zouden vinden om een stukje te schrijven
voor het krantje. Uiteraard vonden wij dat hardstikke leuk en hebben direct toegezegd.
Wij zijn Esther en Sandro en wij gaan ons 4e
jaar in als bewoners van Oud- Beijerland. Wij
zijn vanuit Capelle aan den IJssel verhuisd naar
Oud-Beijerland en hebben daar tot op heden
nog geen spijt van gehad. Of de overige bewoners van Oud-Beijerland hier eveneens een blij
gevoel van krijgen is een ander verhaal, maar
dat even terzijde! �
Het bevalt ons prima in dit stadse dorp en met
name het gemoedelijke leven, de vriendelijke
mensen en het leuke centrum met de gezellige
restaurantjes dragen hiertoe bij. Wij hebben
beiden een baan waarin hoge werkdruk en
stress aan de orde van de dag zijn, maar op
het moment dat wij uit de Heinenoordtunnel
komen en de bocht naar Oud Beijerland
nemen, komt er weer een soort van vakantiegevoel bij ons naar boven.
Voordat ons huis gereed was en wij überhaupt
al in de Hoekse Waard woonden, hadden wij
al bij de “Heeren” gegeten en wij voelden ons
daar direct thuis. Je kunt er tussendoor lekker iets drinken op het terras (bij voorkeur niet
tussen december en maart, anders zit je erbij

als een natte krant) of je kunt er lekker eten.
De kaart wordt regelmatig aangepast, zodat
je steeds weer moeite hebt om een keuze te
maken maar dat houdt het spannend. Hoe je
het ook wendt of keert, het eten kan nog zo
geweldig, zijn maar als de sfeer niet goed is
dan eet het niet lekker weg.
Het personeel van de “Heeren” is altijd in voor
een praatje en schenkt de nodige aandacht
aan de klanten. Er heerst een gemoedelijke
sfeer en het leuke van de “Heeren” is dat niet
alleen de klant zichzelf kan zijn maar ook het
personeel. Op een onbewaakt ogenblik kan
het zomaar gebeuren dat het voltallige personeel in een rij staat te dansen. Patrick en
Ronald Travolta hadden zo mee kunnen doen
met ‘dancing with the stars’! Uiteraard was het
rustig op dat moment anders hadden zij daar
geen tijd voor gehad. In de zomer kan het een
gekkenhuis zijn, als het hele terras vol zit.
Ook de jaarlijks georganiseerde barbecue vinden wij een groot succes. Dit jaar hebben wij
het gemist omdat wij in Italië zaten, maar volgend jaar hopen wij weer van de partij te zijn.
Gooi maar alvast een broodje rijsttafel en een
half varken op het vuur, want wij zijn er klaar
voor!!
Het stukje schrijven voor de krant was niet zo’n
probleem, maar het op de foto gaan wordt nog
een groot feest. Hopelijk vindt dat wat later op
de dag plaats, want in de vroege ochtend vertonen onze gezichten enige gelijkenissen met
een gloednieuwe radiaalband. Beetje jammer
maar wel realiteit.
Wij vonden het heel leuk om iets te mogen
schrijven en hopen dat wij nog heel lang kunnen genieten van de, onlangs nog verbouwde,
“Heeren”.
Groetjes,
Esther en Sandro

Sinds enige jaren komen wij, André, John
en Herbert (allen lid van de brandweer OudBeijerland) bij de Heeren van Beijerland. Altijd
op donderdag na afloop van de wekelijkse
oefenavond en soms na trainingen of gewoon
spontaan in het weekend. Het bevalt ons wel.
Na de inspanning even bijkomen onder het
genot van een lekker drankje en wat stukjes
stokbrood, bakje warme nacho’s of iets dergelijks. Later op de avond (soms wel erg laat) is
er tijd voor een praatje pot met de bediening.
Dit ging eigenlijk al jaren zo totdat............
twee keer brand bij de “Heeren” ..............
Op zaterdagochtend 31 december 2005 werden wij, André, John en Herbert, wreed uit
onze slaap gehaald. Want om zes minuten
over half acht gingen onze pagers af met de
melding ”OMS via PAC Heeren van Beijerland
Marktplein 8 OBL” . Dat betekende dat er een
automatische brandmelding was via een particuliere meldcentrale. Nu komen we regelmatig
bij de “Heeren” , maar dit vonden we toch
wel een hele speciale manier van Jan om ons
voor openingstijd al binnen te hebben. Toch
maar snel aangekleed en naar de brandweerkazerne. Met ons grote materiaal mee en ja
hoor, daar stonden we met de hele ploeg (10
personen) samen met Jan en Brenda (die ook
door de meldkamer uit hun bed gebeld waren)
voor de “Heeren”. Gelukkig bleek er niets
aan de hand en was er waarschijnlijk sprake
van een storing in het brandmeldsysteem.
Zoals een goed gastheer betaamt, werden
we allemaal voorzien van een kop koffie en
hebben de zaak even rustig doorgenomen.
Trouwens de achtergelaten vuile kopjes gaven
later die ochtend Ronald wel te denken. Hij
had immers de voorgaande avond de hele bar
netjes opgeruimd. Zou er ’s nachts iemand
binnen geweest zijn?

verstopt, die rond 22.00 uur zou worden
aangezet. Jammer genoeg raakte Jan iets
te vroeg in zijn paniekrol, want voordat de
(nep)rook zich goed kon verspreiden riep hij al
paniekerig “Dit gaat niet goed, iedereen eruit”.
En werd het sein voor de ontruiming gegeven.
Uiteraard werd er eerst geroepen: “We hoeven
er toch niet uit en “Oh,de brandweer is toch
binnen, dus geen paniek”. Maar uiteindelijk
wisten Jan en Jantine een ieder op straat te
krijgen. Toen bleek dat het om een oefening
ging, kon iedereen daar de humor en het nut
wel van inzien. En werd er onder het genot
van een hapje en een drankje nog enige tijd
over de oefening nagesproken. De ontruiming verliep overigens toch wel zeer vlot.
Binnen enkele minuten was de zaak leeg en
doorzocht. Hiervoor onze complimenten aan
gasten en gastHeeren en -dames. Als brandweer hebben we later die week uiteraard de
verbeterpunten, want die zijn er altijd, met Jan
doorgenomen. Het was overigens de eerste
keer binnen onze gemeente dat er een ontruimingsoefening is gehouden in een horecainstelling die volledig in gebruik was.
Gelukkig is het gebleven bij deze twee ‘incidenten’ , want we moeten er niet aan denken
dat we ons “vaste stekkie” kwijtraken. Een
perfecte plaats voor ontspanning, waar het
personeel de sfeer goed aanvoelt en er nog
tijd is voor een persoonlijk gesprek.

Wij hopen nog lang (en vaak) van jullie gastvrijheid op de maandag- en donderdagavond
te mogen genieten. Medewerkers van de
“Heeren” ga zo door dan bezorgen jullie ons
en de gemeenschap een gezellige en vooral
(brand)veilige uitgaans- en ontspanningsmogelijkheid.
André, John en Herbert

Op maandagavond 9 januari werd door de
“Heeren” de “Wisselavond” georganiseerd.
Ook hiervoor waren wij uitgenodigd. En zoals
iedereen werden ook wij ingedeeld bij respectievelijk de bediening, keuken en zelfs de
spoelkeuken. Als vaste gasten vonden we
dit een heel leuke manier om ook eens aan
de andere kant van de bediening te kijken.
Valt best tegen, vooral die kleine lettertjes
op de “opneemapparaten”. Om tijdens deze
“wisselavond” toch nog iets aparts te doen
was samen met Jan en Jantine het complot
gesmeed om een ontruimingsoefening te
organiseren voor de bedrijfshulpverleners van
de “Heeren”. ’s Middags al een rookmachine

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

