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nieuwskrant van ‘Heeren van Beijerland’.

E e n i n f o l ette r o v e r h et c a f e , r est a u r a n t , d e m e n se n , o u d - be i j e r l a n d , e n z .

“Heeren” al weer vijf jaar RTM stoomin Oud-Beijerland!
tram in
kaart
gebracht

3 november a.s. is het precies 5 jaar
geleden dat de “Heeren” hun deuren
openden.

Bij uitgeverij Deboektant Klaaswaal verschijnt van de hand van auteur Bas van
der Heiden op zaterdag 16 oktober a.s.
deel 18 in de reeks fotoboeken over de
RTM stoomtram. Burgemeester B.B.M.
van der Hart van Oud-Beijerland zal
buiten (of binnen), dit naar gelang
het weer, bij de “Heeren” uithanden
van de heer G.M. Visscher, uitgeverij
Deboektant, het eerste exemplaar in
ontvangst nemen. De uitreiking vindt
plaats om 11.00 uur.

De officiële plechtigheid, die toen
werd verzorgd door oud burgemeester
Aantjes, heeft heel wat teweeggebracht.
Honderden mensen stonden met een
glaasje champagne op de stoep om het
heugelijke feit te vieren.
In de laatste vijf jaar zijn er nog veel meer
bijzondere momenten geweest. Zo waren
de “Heeren” te gast bij SHO om de aftrap
te nemen. En ook de wielerronde met de
“Heeren” was een spektakel.

Bas van der Heiden maakte voor het
samenstellen ditmaal gebruik van de
vele ansichtkaarten die er door de
eeuwen heen werden uitgebracht.
Vandaar ook de titel ‘De RTM
stoomtram in kaart gebracht’.

Een absoluut hoogtepunt was de
veiling van de “klaagmuur”.
De stukken die verkocht
werden voor een goed
doel, namelijk het Sophia
kinderziekenhuis, brachten
meer dan zesduizend (ouderwetse) guldens op.
Natuurlijk zitten de “Heeren” nog
steeds niet stil en de volgende grote
happening staat al weer bijna voor de
deur, letterlijk wel te verstaan.
Donderdag 14 oktober komt de stoomtram
van de RTM weer voor een aantal dagen naar
Oud-Beijerland. Meer hierover leest u
verderop in dit nummer.
In dit nummer van Heerenpraet vindt u weer de
gebruikelijke rubrieken: we stellen een
personeelslid voor, er is een menu van één
onzer koks, de verhalen van onze vaste
gasten, kortom teveel om op te noemen.

EEN ‘HEEREN’ MENU
Stampot kousenband met Black Tiger garnalen
Ingrediënten:
3 teentjes knoflook
verse basilicum,

Bereiding:
Maak van de olijfolie, knoflook, citroen en de peper een marinade
waar de garnalen (het liefst een dag) in kunnen liggen.

peterselie en dille

Wij wensen u veel leesplezier namens de
“Heeren,”

olijfolie
halve citroen

Kook de aardappelen in kleine stukjes en maak hier puree van met
een scheutje melk en roomboter.

roomboter

de redactie.

peper en zout
chili pepers

Snijd de kousenband in kleine stukjes en roerbak deze in olijfolie,
totdat ze beetgaar zijn en schep deze door de puree.

10 Black Tiger
garnalen (gepeld)
250 gram aardappelen

Bak de Black Tiger garnalen (3 a 4 minuten) in olijfolie en de
marinade totdat ze rosé zijn.

200 gram kousenband
(toko)

Serveer de stampot met daarop de garnalen en maak
deze af met fijn gesneden chili pepers.
Eet smakelijk
Dries Bakker

Op de omslag is een olieverfschilderij
van de tram op genomen geschilderd
door Piet Verloop uit Piershil. De boeken
zullen tijdens Oud-Beijerlandse RTM
dagen in de stand van de medewerkers
van het Rijdend Tram Museum worden
verkocht. Daarnaast zijn de boeken
uiteraard ook verkrijgbaar bij de
boekhandel. De prijs is  19,95.

Bijzonder brood van
Bas Boender!
Van één onzer verslaggevers.

uit betrouwbare bron vermelden dat
er o.a. olijven en cashewnoten in

De “Heeren” zijn er in geslaagd om

zitten.

in samenwerking met Bakkerij Bas
Boender een heel bijzonder brood te

Op de menukaart van de

ontwikkelen.

“Heeren” wordt dit brood
aangegeven als

Het brood dat, volgens een

“Broodplank”, en wij

geheim recept wordt

van de redactie

gemaakt, wordt warm

kunnen u het van

geserveerd met huisge-

harte aanbevelen.

Hotspot nu al
een succes!
Wanneer u in de “Heeren” zit moet
u niet vreemd opkijken als iemand
rustig achter zijn of haar computer zit te werken. Er is namelijk
voor een ieder die in het bezit
is van een laptop of PDA met
WiFi de mogelijkheid om gratis
van de internet verbinding die
de “Heeren” hebben liggen
gebruik te maken.

Niet in het bezit van een laptop
of PDA? Er is ook een mogelijkheid tot internetten (tegen
geringe vergoeding) op de
Surfbox achter in de zaak.
Benieuwd naar alles wat de
“Heeren” te bieden hebben?
Kijk dan ook ééns op
www.heerenvanbeijerland.nl

maakte olijventapenade
en kruidenboter.

Op zoek naar een leuk cadeau?

Om toch een tipje van de
sluier op te lichten kunnen wij u

“Heeren” serveren 
geitenfeta uit
de Hoeksche-Waard

Van één onzer verslaggevers.

Sinds kort hebben de “Heeren” een broodje

ren voor het kopen van kaas terecht. En om
ook even de geiten een aai over hun bol te
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lekker kunnen lunchen of dineren.

wijn te geven? Verras uw familie of vrienden
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Geitenhouderij De Weihoek
aan de Zuidzijdsedijk 102

Hoeksche-Waard dat 300 km
lang is. Bij de VVV en de

b bij Zuidzijde heeft

Heeren van Beijerland
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simpele manier zijn/
haar eigen route vaststel-

Elke zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur kunnen ook particulie-

Activiteiten
in en om
de "Heeren"
14 t/m 19 oktober
RTM weekend
3 november
5 jarig bestaan van de “Heeren”
6 november
Heeren van Beijerland Live
13 november
intocht Sint-Nicolaas
11 december
Kerstmarkt
26 december
kerstdiner (á la carte)

len in de gehele Hoeksche-

Stoomtram van de 
RTM na bijna
50 jaar weer terug
in “Beijerland”

Van één onzer verslaggevers.

Donderdag 14 oktober is het dan eindelijk zover.
Loc. 57 van de RTM komt voor
ongeveer een week weer op het Marktplein te
staan, op zijn oude vertrouwde “plek”, namelijk
tegenover het vroegere “Hotel Barona”.

Waard.
De locomotief, die tegenwoordig eigendom is
van het spoorwegmuseum in Utrecht, is
uitgeleend aan het RTM museum te
Ouddorp. Dit museum is op haar beurt
bereid gevonden om gedurende een kleine
week de loc uit te lenen aan de “Heeren”.
Sinds de “Heeren” terug zijn op
hun oude vertrouwde stek
wordt er namelijk veel
gesproken over de goeie
ouwe tijd toen de handels
reiziger met het trammetje,
in de volksmond ook wel het
“Moordenaartje” genoemd,
naar Beijerland kwam.
Hij deed in “Hotel Barona” zijn zaken
met de directeur van de “peefabriek” en
verder dronken zij er, samen met de boer,
die er zijn suikerbieten verkocht, regelmatig een borreltje.
Dat ritueel van vroeger heeft een jaar of
zeven geleden ertoe geleid dat de “Heeren”

elkaar weer ontmoetten en op wereldreis gingen. Na deze reis hebben ze
hun oude stek gekocht en heet het sinds
3 november 1999: “Heeren van
Beijerland”.
Alles was dus weer compleet,
alleen de oude stoomloc
ontbrak. Daarom is er met
medewerking van tal van
vrijwilligers, de gemeente
Oud-Beijerland, diverse sponsoren,
waaronder de winkeliersvereniging
en de gezamenlijke apothekers van
Oud-Beijerland, hard gewerkt om nog éénmaal
dat ouderwetse gevoel te laten herleven.
De “57” zal tot 19 oktober te bewonderen zijn.
Tevens is er gedurende het weekeinde een
tentoonstelling van RTM materialen op de
bovenverdieping bij de “Heeren”.

Hereniging van de
“Heeren” (8)
Na ons weekje India zijn wij zeer benieuwd
wat Sint-Petersburg ons zal brengen. We
wisten wel dat het in Rusland koud kon zijn,
maar dat het er ook heel heet is soms, daar
hadden we niet op gerekend.

daarmee gingen niet altijd
even vlot, maar voor ons
gevoel was het materiaal
beter onderhouden dan
hier.

De warmte valt als een warme deken over
ons heen. De taxi die ons van het vliegveld
naar het hotel brengt, rijdt ons langs tal van
mooie gebouwen en grachten. Het doet zelfs
iets Hollands aan, zij het wat grootschaliger
allemaal.

Onze tweede week brengen wij door in Moskou.
Ook daar is veel te zien. We bezoeken het
rode plein met het mausoleum van Lenin,
de Sint-Basils Cathedral en natuurlijk het
Kremlin.

We betrekken een kamer in een hotel niet ver
van de Hermitage vandaan met een prachtig
uitzicht over de rivier de Neva.

Op één van de laatste dagen van ons bezoek
aan Moskou gaan we naar de GUM, een
gigantisch mooi winkelcentrum. De handelsreiziger kan het niet laten en hij moet en zal
een souvenir meenemen. Hij heeft zijn
oog laten vallen op een set matruska poppen. Deze
poppen, die van klein naar
groot zijn gemaakt en met de
hand worden beschilderd,
zijn inderdaad leuk.

De volgende dag bezoeken wij als
eerste de beroemde Hermitage met
al zijn kunstschatten. Het museum
dat ontstaan is uit de
verzamelingen van Catharina
de Grote, opende haar deuren
in 1764 voor het publiek.
De Nederlandse vleugel met
schilderijen van Rembrandt
en andere grote meesters
is voor ons chauvinistische
Beijerlanders het toppunt van
de dag.
Nadat we een paar uur hebben
rondgelopen in het gigantische complex
gaan we verder wandelen langs de Neva.
We zouden nog wel dagen in de Hermitage
kunnen doorbrengen, maar we willen meer
zien van deze fraaie stad.
We bezoeken in de dagen daarop
o.a. Petrodvorets, het Versailles van
Sint-Petersburg en verschillende kathedralen
en paleizen.
Het openbaar vervoer is hier een belevenis
op zich. Zeer oude bussen en metro’s waar
alle aanduidingen ook nog in het cyrillische
schrift geschreven staan, maken het reizen
niet makkelijk. Met weemoed denken wij
terug aan het “Moordenaartje”. De reizen

Na het (onvermijdelijke)
afdingen van de handels
reiziger lopen wij nog even
verder naar een
winkel vol bontmutsen.
We kopen daar alle drie
een echte bontmuts, zoals
ze hier veel worden gedragen
in de winter. We hebben hem nu niet
nodig, maar onze volgende reisdoelen
zijn Oslo en Reykjavik en daar kan
het behoorlijk koud zijn hebben we
begrepen.
Wordt vervolgd.

ANIL

GASTHEER
Wat vergeet je nooit

…Het laatste personeelsfeestje

Favoriete drankje

Spa (rood)

Favoriete gerecht

De Hollandse Pot

Favoriete boek

De Aanslag

Favoriete film

Max Havelaar

Favoriete muziek

…Van Blöf tot en met Tiësto…

Stopwoordje

‘De Rozen’

Vakantiebestemming

De Mediterrane landen

Wat zou je ooit willen doen Werken in het buitenland
Hoogtepunt

Moet nog komen…

Lijfspreuk

Als je je als een aap gedraagt wordt het een jungle.

Beste eigenschap

Schikt zich makkelijk aan het collectief

De Nieuwe Lunchkaart
Pistoletjes wit/bruin
Eiersalade
Tonijnsalade
Rosbief uit eigen keuken
Gezond volgens de "Heeren"
Brie
Beenham
Jong belegen kaas
“Oude jongens”
Speciale broodjes
Uit Canada: Maisbroodje met gerookte zalm en
mosterd-dillesaus.

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

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

"Beschonken Heeren"
(appel en boeren jongens)

Uit India: Barra broodje met kipkerrie chutney.

Tosti’s
Hawaï met ananas, ham en kaas

Uit "Beijerland": "Heeren" burger (150 gr)
met kaas, tomaat, augurk en sla.
Uit Limburg: Monnikenbrood met brie,
walnoten en honing. (warm uit de oven)
Uit Engeland: clubsandwich met gerookte kip,
tomaat, gebakken spek, kaas, komkommer en
chips.
Uit België: meergranen broodje met
warme beenham en honing-tijmsaus.
Uit Parma : Ciabatta broodje met Coppa di
Parma, “kabouterhoedjes” en rode pesto.
Uit de Hoeksche Waard: meergranen bol
met Hoeksche geitenkaas, tuinkruiden en
tomaat

Toast volgens de "Heeren’
(gebakken champignons, ui, paprika,
ham en kaas)

Lunchgerechten
Twee Rotterdamse kroketten met brood of
frites
Twee stokjes kipsaté met salade en brood of
frites
Biefstuk zoals de "Heeren" ‘m eten met brood
of frites
Wiener schnitzel met frites
Garnaalkroketten met toast en salade

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

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

 DIT zijn de “heeren”
en dit zijn hun gasten
Het
klopt!!!

NOSTALGIE
Voor de heer W.L. Hooghwerff (82) uit
Numansdorp herleven binnenkort
nostalgische tijden op het Marktplein te OudBeijerland.

Of we een stukje willen schrijven voor de 11e
uitgave van “Heerenpraet”. Vertel maar iets
over jezelf en waarom je de “Heeren” bezoekt,
zegt Patrick. Tja, eerlijk gezegd is het niet onze
ultieme wens om een stukje te publiceren,
maar als je erg vaak je gezicht laat zien in de
“Heeren” word je ééns een keer in je kraag
gegrepen en wordt deze vraag gesteld. En
natuurlijk zeg je dan ja.
Dus daar gaan we dan. Wij, dat zijn Martin en
Joke. Drieëndertig jaar geleden vanuit Den
Haag in Oud-Beijerland neergestreken en daar
hebben we geen moment spijt van gehad.
Sterker nog we zijn niet van plan hier ooit
nog eens weg te gaan. Ieder weekend wordt
door ons , onder het genot van een kopje
koffie of een glaasje, de afgelopen week
doorgenomen bij de “Heeren”. Dat we daar
soms meer dan één dag voor nodig hebben
ligt niet geheel aan de afgelopen week.
En zo zijn we meteen bij het tweede gedeelte
van ons verhaal aangekomen. Dit is echter
minder eenvoudig, want al velen zijn ons voor
gegaan met schrijven over de “Heeren”, dus
gaan wij niet nog eens schrijven dat het er zo
gezellig is. Dat het zich op het mooiste plekje
van ons dorp bevindt is ook al buiten kijf.
Dat al het personeel zo aardig is, ouwe koek
(waar haalt Jan ze toch vandaan?). Dat onze
bestelling al bijna klaar staat voordat we binnen zijn, het is echt waar !!!. Er wordt zelfs op
de klok gekeken. Voor 16.00 uur niet, maar na
l6.00 uur staat er een vieuxtje naast de koffie.
Waar vind je zo iets?

Toch nog iets nieuws kunnen bedenken.
De parasols. Drie exemplaren met een doorsnee
van 7 meter (hebben we ons laten vertellen)
sieren sinds deze zomer het terras. Mooi en
stijlvol. Zeker een aanwinst voor het dorp.
En wat te denken van het nieuwe broodplankje. Een speciaal voor de “Heeren”gemaakt,
overheerlijk broodje, geserveerd met tapenade
en kruidenboter, verrukkelijk.

De heer W.L. Hooghwerff is een gepensioneerd
oud-RTM medewerker. Hij is 25 jaar bij de RTM
werkzaam geweest. Hij is zijn loopbaan bij de
RTM begonnen als stoker op het stoomtrammetje dat vanaf Rotterdam dwars door de
Hoeksche Waard reed. Later, toen
de heer
W.L. Hooghwerff was opgeklommen tot hoofdmachinist, heeft
hij met het z.g. ”moordenaartje”
(de “57”) vele jaren het traject
Goudswaard-Oud-Beijerland
(Krooswijk) afgelegd.
Groot was de verrassing dan
ook voor de heer Hooghwerff,
toen bleek dat de “Heeren” het
initiatief hebben genomen om
de locomotief naar
Oud-Beijerland te halen.
De locomotief wordt uitgeleend door het
Spoorwegmuseum in Utrecht aan het

RTM-museum in Ouddorp, waar de heer W.L.
Hooghwerff ook bijna jaarlijks een
trouwe gast is.
Naast passagiers heeft de heer
W.L. Hooghwerff ook suikerbieten vervoerd en
afgeleverd bij de vroegere CSM Suikerfabriek
aan de Spuidijk in
Oud-Beijerland.
Na het “stoom” tijdperk van de RTM is de heer
Hooghwerff wagenvoerder geworden op de
z.g. motorwagen.
Saillant detail is dat de heer W.L.
Hooghwerff na zijn RTM loopbaan, kraanmachinist is geworden bij de CSM Suikerfabriek in
Oud-Beijerland en later onderhoudsmonteur.
Oud-Beijerland heeft dus een
belangrijke rol in het leven gespeeld
van de heer
W.L. Hooghwerff en speelt dat
eigenlijk nog steeds, want iedere
zaterdag is hij samen met zijn echtgenote een trouwe bezoeker van
Oud-Beijerland en……van de “Heeren”.

Dus alles wat iedereen al over de “Heeren”
geschreven heeft, wij kunnen het alleen maar
beamen: het klopt!!!
Dus mensen, voor je sociale kontakten, een
lekker bakkie (we blijven Hagenaars) koffie en
gezellig mensjes kijken, op naar de “Heeren”.
Maar s.v.p niet allemaal tegelijk, want wij willen
ook nog zitten.
Joke en Martin

Oud-Beijerland is als
een warme douche
Op een zonnige dag ergens in de lente van
vorig jaar, belanden wij al zwervend vanuit
Rotterdam in Oud-Beijerland. Hongerig
zochten wij een lunchroom op om de inwendige
mens te versterken en Oud-Beijerland eens
op ons in te laten werken.
Een week later waren wij weer terug en
bezochten een andere eetgelegenheid. Dit
ging zo weken door tot dat wij, u voelde de bui
natuurlijk al hangen, de “Heeren” ontdekten.

Komende uit “de grote stad” had
Oud-Beijerland op ons het effect van een
warme douche. De rust de goedmoedigheid
en het nog vrijwel oer-Hollandse karakter
deden ons weldadig aan.
Hetzelfde effect had de “Heeren” op ons: een
sfeervolle gelegenheid met een vriendelijke
bediening en niet te vergeten een prima hap.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij vanaf
ons eerste bezoek aan de “Heeren”ons

vergelijkend eetgelegenhedenonderzoek
hebben gestaakt en ons nu al een beetje
stamgasten wanen.
Bij mooi weer genietend op het terras en
anders comfortabel binnen zittend, kijkend
naar de constante stroom van voorbijgangers.
Wij hopen nog menig aangenaam uurtje bij
de “Heeren” te mogen doorbrengen.
En alhoewel iedere gemeente en horeca
gelegenheid graag wordt opgenomen in de
vaart der volkeren, willen wij u vooral op het
hart drukken om het goede te behouden.
Kerstin en Peter

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

