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“Heeren” al weer 
bijna twee jaar terug
in Oud-Beijerland

Klaagmuur
nog niet
helemaal
verdwenen.
Van één onzer verslaggevers

4 november a.s. is het al weer twee jaar

Zoals we al in het vorige nummer schre-

geleden dat de “Heeren” terugkeerden op

ven, de “Klaagmuur” is gesloopt. 21

hun vertrouwde stek, het voormalige “Hotel

augustus viel het doek voor de door de

Barona”.

één bejubelde en door de ander verguisde
“Klaagmuur”.

Natuurlijk willen zij dit lustrum niet ongemerkt
voorbij laten gaan en dus hebben ze tal van

Verdwenen is hij echter nog niet, want de

activiteiten gepland voor het winterseizoen.

“Heeren” hebben een stuk bewaard en
deze is te bewonderen in het café-restau-

Zo zijn er natuurlijk de donderdagavonden

rant. Zo kunt u onder het genot van een

met optredens in het kader van Heeren van

kopje koffie nog even mijmeren over

Beijerland Live.

die goede oude tijd.

Maar het absolute hoogtepunt is wel zondag

Verder hebben wij nog goed

4 november want dan staat Hachee Royaal

nieuws voor de echte lief-

op het programma. Daarover leest u verder-

hebber, er zijn nog een aan-

op in deze Heerenpraet.

tal kleine stukjes te koop met
een certificaat van echtheid.
Lees verder op pagina 2

Verder vindt u in deze uitgave o.a. het nieuwe

onzer koks en ook weer een verhaal van

menu, de uitslag van onze fotowedstrijd,

één van de “Heeren”.

alles over internet bij de “Heeren”. We stellen weer een personeelslid voor en natuurlijk

Wij wensen u veel leesplezier.

onze vaste rubrieken zoals: activiteiten van

Namens de “Heeren”,

de winkeliersvereniging, een recept van één
De redactie

EEN ‘HEEREN’ MENU
Eendenborst met
appel-calvadossaus
Ingrediënten
voor 4 personen
2 eendenborst filets
zout en peper
1 bosje lente-uitjes
2 lichtzure appels
1 eetlepel citroensap
2 takjes tijm
3 deciliter appelcider
2 eetlepels calvados

Bereiding:
Het vel van de eendenborst halen en ruitvormig insnijden. Bestrooien met peper en
zout. De lente-uitjes schoonmaken en in fijne ringen snijden. Appels wassen en in
partjes snijden en besprenkelen met citroensap. Tijm wassen, droogslaan en
plukken.
De oven verwarmen op 100 graden. Een koekenpan zonder boter
verhitten en de eendenborst op het vel gedurende 6 minuten knapperig
bakken. De filets omdraaien en nog eens 2 minuten bakken. Vervolgens
in een ovenschaal in de oven zetten gedurende 30 minuten.
De lente-uitjes en de tijm in het restant braadvet stoven samen
met de appelpartjes gedurende 20 a 25 minuten.
De eendenborst in plakken snijden en in de saus leggen. De
calvados verwarmen, aansteken en al brandend over de
eendenborst schenken.
Dit bovenstaand gerecht is heel goed te combineren met stoofperen
Eet smakelijk!
Christian Smol, Chef de partie

“Heeren” hebben een nieuw
interieur
Onlangs hebben de “Heeren”
een nieuw interieur aangeschaft voor hun bovenverdieping van het voormalige
“Hotel Barona”. Natuurlijk
gingen ze niet ver weg want
al hun spullen kopen ze bij de
plaatselijke middenstand, zoals ze dat al jaren
gewend zijn.

“HEEREN”
2 jaar en dat
wordt gevierd

Veiling van resten 
“Klaagmuur”

Zondag 4 november is het al weer twee jaar
geleden dat de Heeren terugkeerden op hun
vertrouwde stek. Net als vorig jaar [bij het
éénjarig jubileum] is er weer de nodige
energie gestopt in het organiseren van een
spetterende avond.
Om 19.00 uur beginnen we met het serveren
van ons speciale Hasjee diner. En als ieder-

Vroeger gingen ze voor meubels naar Davo,
maar deze toen zéér bekende zaak bestaat
helaas niet meer.

een van het dessert zit te smullen, zal Hasjee
Royaal beginnen op het podium de boel aan
de kook te brengen. Hun zoete smartlappen,
kokende stampnummers en pittige ballades
zullen weer een smeuïg recept opleveren. En

Nu kwamen ze terecht

na een liedje of drie hopen we toch wel ieder-

bij de firma Nuance,

een aan het zingen en dansen te hebben.

die met twee woonwinkels prominent

U begrijpt het al, dit wordt een onvergete-

aanwezig is op de

Zaterdag 1 december worden er stukjes van de

De Stichting zal de opbrengst gebruiken voor

“Klaagmuur” geveild. Deze stukjes, allen voor-

o.a. wetenschappelijk onderzoek en het

zien van een certificaat van echtheid worden

bieden van optimale zorg aan de patiëntjes.

geveild ten behoeve van een goed doel.

Omdat kinderen zich snel ontwikkelen,
andere ziektes kunnen krijgen dan volwasse-

lijke avond. U bent gewaarschuwd!!!

Havendam. Eén winkel

Het goede doel dat wij hier-

Ook als u niet van het diner gebruik wil

met design meubels, heel

maken bent u van harte welkom.

mooi maar iets te modern voor
de “Heeren”. En één winkel vol met meer hun
stijl.

voor hebben gekozen is de

deling, is een specifieke medische aanpak

Stichting Vrienden van het

noodzakelijk. En daar is veel geld voor nodig.

Sophia Kinderziekenhuis.

Speciaal Hasjee diner fl. 45,00 p.p.

De veiling van de stukken zal geschieden door

Aanvang diner 19.00 uur

veilinghuis Birdie uit Klaaswaal en zal onder

Optreden Hasjee Royaal vanaf 21.00 uur

Het is prachtig
geworden(zie ook
bijgaande foto).

nen, anders reageren op medicijnen en behan-

toezicht staan van notaris mr. H.Borgers.

Reserveren 0186-640740 of

De veiling vindt plaats aan het

reserveren@heerenvanbeijerland.nl

geheel vernieuwde Marktplein op
het terras van de “Heeren”.

Alleen van die
ene oude sche-

Meer informatie kunt u vinden in

merlamp konden

het Kompas en de Schakel in de

de “Heeren”

weken die voorafgaan aan het

geen afstand doen.
Wat voor argumenten
er ook werden aangedragen door Cees en Lumi Eekman
(eigenaar en eigenaresse van nuance) de lamp

NOËL DUTTON

moest blijven !

4 november

Met hun nieuwe interieur kunnen ze weer jaren

HASJEE ROYAAL

vooruit. En ach, die oude schemerlamp zal ook
wel een keer de geest geven.
Nuance vindt u aan de Havendam 5
3262 AE Oud-Beijerland

evenement.

25 oktober

Heeren van Beijerland het
éérste internetcafé van
Oud-Beijerland en omgeving.

27 december

Sinds 4 november 1999 staat er bij de Heeren

Om op de hoogte te blijven van bijvoor-

MOERDIJK EN
VAN SCHIE

van Beijerland een internetkast, die Surfbox *

beeld de weekmenu’s of nieuws over live

wordt genoemd. Met deze Surfbox bieden de

optredens,bezoek dan onze site.

Heeren van Beijerland
u de mogelijkheid
toegang te
verkrijgen tot

Kerst bij de “Heeren”

Fl. 49,50 p.p.
Reserveren kunt u via tel.0186-640740 of per e-mail: reserveren@heerenvanbeijerland.nl
Informeer ook naar de mogelijkheden van catering voor de kerstdagen.

plaatst u zichzelf dan op één of meer van
de elektronische mailinglijsten, zodat u auto

snelweg om

matisch op de hoogte gehouden wordt.

surfen,
chatten of

Tweede kerstdag zijn wij gewoon geopend en u kunt bij ons “a lá carte” dineren.

Eendenborst met sinaasappeldressing
***
Kruidige bouillon met knoflookcroutons
***
Wildzwijn kotelet met wilde kastanjes
***
Chocolade ganachtaart

Toch bang dat u een optreden zult missen

de digitale

e-mailen.

Het Reismenu bestaat uit:

te lui om de website steeds te bezoeken ??

te kunnen

Dit jaar hebben de “Heeren” gekozen om geen 7 of 8 gangen menu aan te bieden zoals
gebruikelijk is in de meeste restaurants.

Wel hebben wij een speciaal Kerst-reismenu van de “Heeren” ditmaal met verschillende
gerechten uit allerlei landen.

www.heerenvanbeijerland.nl ** Bent u

Hoe kunt u uzelf op een elektronische
mailinglijst plaatsen ?? Door op de
Communicatiepagina van de website van de
Heeren van Beijerland de juiste selecties te

Nog niet in het bezit
van een

e-mail adres ? U kunt er

maken of door het sturen van een e-mail aan:
imailsrv@heerenvanbeijerland.nl met als

zelf één op de Surfbox aanmaken onder het

inhoud één of meerdere van onderstaande

domein van de Heeren van Beijerland en hij

regels:

is daarna direct klaar voor gebruik. Uw e-mail
adres wordt dan uwnaam@heerenvanbeijer-

subscribe HeerenVanBeijerlandLive Uw Naam

land.nl Deze elektronische postbus is overal

subscribe Weekmenu Uw Naam

ter wereld te gebruiken waar een internet

subscribe Koopavondmenu Uw Naam

toegang beschikbaar is, zoals de thuis PC,

subscribe Nieuws Uw Naam

publieke internetzuilen op vliegvelden of

Waarbij de tekst Uw Naam in het voorbeeld

internetcafe’s . Toegang tot de elektronische

vervangen dient te worden door uw naam

postbus kan worden verkregen via de start-

of een synoniem. Uiteraard kunt u uzelf

pagina van de website van de Heeren van

ook weer op soortgelijke wijze uitschrijven

Beijerland. Onder het mom “maak van uw

(unsubscribe).

achterblijvers geen spoorzoekers” is dit een
ideale manier voor vakantiegangers om een

* www.surfbox.nl

berichtje te sturen naar het thuisfront.

** site is gerealiseerd door: www.atinet.nl

Een dag uit het
leven van een van
de “Heeren”
Het is een mooie zomerse dag. Ik ben bij

Dit keer hebben we geluk.

station Rosestraat op de stoomtram gestapt

We draaien in één keer

richting Oud-Beijerland. Voor morgen staan

de Blaaksedijk op naar de

wat afspraken in de agenda. Zo moet ik o.a.

Reedijk en via Stougjesdijk rijden we zo

naar de suikerfabriek. De komende twee

Oud-Beijerland in.

MATTHIJS

chef de PLONGE

nachten verblijf ik dan in Hotel Barona. Naar
mijn mening één van de gezelligste etablissementen uit de wijde omgeving. En ik
heb er wat gezien de laatste jaren.

“Mijnheer-mijnheer !” Verschrikt kijk ik op.
Een jonge vrouw met een kind op haar

Mijn eerste afspraak is mor-

de Heeren van Beijerland?”

genochtend met de directeur

“Ja, ja”, antwoord ik. “Dan

van de suikerfabriek. Hij heeft

moet u er hier uit hoor”, zegt

wat kantoorartikelen nodig. Zo

ze vriendelijk en loopt verder
naar voren.

vlak voor de bietencampagne

Nog een beetje versuft kijk ik om
me heen en kom erachter dat ik in de

Inmiddels zijn we bij de Barendrechtse brug

bus vanuit Rotterdam een beetje weg zat te

aangekomen. Er komen flinke rookwolken uit

dromen over vroeger. Snel pak ik mijn hoed

het “Moordenaartje” ( tja, zo heet de stoom-

en stok en kijk of ik niets vergeet, want nu is

tram in de volksmond). Langzaam begint hij

er geen machinist Hooghwerff die ‘s avonds

aan zijn moeizame klim naar boven. Hopelijk

nog mijn vergeten koffer of andere spullen

hebben de belhamels bij de volgende klim,

komt brengen.

de Blaaksedijk, geen kettingvet of olie op de
Want als hij dan bijna

Op mijn gemak wandel ik naar het
Marktplein waar ik word

boven is begint de loco-

verwelkomd door

motief te slippen en moet

de twee andere

hij terug tot bijna bij de

“Heeren”. Onder

brug om opnieuw snelheid

het genot van een

te maken. En dan maar

kopje koffie vertel

hopen dat het de tweede

ik mijn verhaal en

keer wel lukt.

ze moeten smakelijk

Deze “grappen” leveren

lachen. Want veel

al snel een vertraging

is er niet veranderd.

van 20 minuten op.

Ook vroeger is het
wel eens gebeurd dat

De machinist,

ik wakker gemaakt

dhr. Hooghwerff, strooit

moest worden, omdat ik

dan ook wel zand op

anders in Goudswaard

de rails om zo slippen

belandde.

te voorkomen. Een
fijne man, punctueel, geduldig en

Favoriete drankje

Bier

Favoriete gerecht

Mosselen

Favoriete boek

alles van Baantjer

Favoriete film

alles van Clint Eastwood

Favoriete muziek

rock and roll

Stopwoordje

Lukt het allemaal ?

Vakantiebestemming

in eigen land

Wat zou je ooit willen doen Zeilen

lever ik altijd de nodige artikelen

rails gesmeerd.

Afspraken

arm schudt aan mijn schouder. Ze
vraagt: “u bent toch één van

zoals schrijfmachines, pennen enz.

Wat vergeet je nooit

Hoogtepunt

mijn eigen huis

Lijfspreuk

het interesseert me niet hoe een ander over me denkt

Beste eigenschap

sta altijd voor iedereen klaar

De Nieuwe Dinerkaart
Voorgerechten:

Hoofdgerechten vis:

Carpaccio van ossenhaas met parmezaanse
kaas, spekjes en kappertjes

Zalmmoot met guacamole op Mexicaanse
wijze

Salade van waterkers met peer, peacannoter
, parmezaanse kaas en lollo rosso sla *

Visspies van tonijn, zalm en kabeljauw met
tequilla-sinaasappelsaus

Lasagne van gamba`s, wilde spinazie en
wontonvellen

Tonijnsteak met mosterdtoast

Gepaneerd geitenkaasje in een bootje van
ijsbergsla met vosbessensaus *
Tomaten mozzarellasalade met yoghurt
dressing *

Pepe-san op Oudindische wijze met
Indische rijst

Vegetarische gerechten:

Tja, het was een mooie

zeer behulpzaam. Hij heeft mij al wat keertjes

tijd waar ik nog vaak aan denk als ik van

geholpen met mijn zware koffer, maar ook als

boven zo over het Marktplein uitkijk.

Lasagne met brood en olijventapenade
Soepen:
Oosterse roerbak met tofu en rijst

ik weer eens iets vergeten was.
Kruidige tomatensoep *
Bron:

Hartige flensjes met ricottakaas en spinazie

Paprikasoep met room *
Tuinkruidenbouillon *

Hoofdgerechten vlees:
Varkenshaas gevuld met Shropshire blue kaas
Biefstuk met paddestoelen-champignonsaus (heksensteak)
Provençaals kruidenkippetje in een pannetje geserveerd met pasta
Iris roast met Guinness butter
Super saté zoals de “Heeren” hem eten
Spare ribs op Oudhollandse wijze met 3
sauzen

Nagerechten:

Appelstrudel met speculaasijs
Yoghurtijs met een krokant hazelnootjasje
en honing
Chocolademousse taartje
Coupe zoals de “Heeren” hem eten
(wisselend)

“Boven” bij de Heeren
Mogelijkheden voor:
Lunch, Brunch, Diner.
High tea
Buffetten en feestjes
* vegetarisch

Winnende
Foto komt
vanaf
de Etna !
Tientallen foto’s uit alle delen van
de wereld zijn er bij de redactie van
Heerenpraet binnengekomen.
Zo zijn er foto’s vanuit Amerika,
Oostenrijk, Italië, Noorwegen, Zweden,
Nederland en zelfs uit China vanaf de
Chinese Muur. Het was dan ook niet
makkelijk om een keuze te maken.
De winnende foto is gemaakt door
Fam. van de Griend.
De foto, die gemaakt is op de Etna laat
zien hoe warm het gesteente is, en zo
het onderste deel van Heerenpraet in
vuur en vlam zet. In de envelop met foto
was ook een stukje lava steen bijgesloten. Deze krijgt uiteraard een plaatsje bij
alle souveniertjes die de Heeren hebben verzameld tijdens hun wereldreis.
We hebben echter gemeend om nog
een prijs te moeten weggeven en wel
voor de origineelste foto. Deze kwam
van de Fam. Boonstra. Op de foto ziet
u één van de gezinsleden in de mast
van hun zeilboot omdat dat de enige
plek was om eens rustig te lezen.
Dus ook voor Fam. Boonstra is er een
diner voor twee.

BON
Surprise
van de
“Heeren”
De “Heeren” hebben een
hele speciale actie* voor
de laatste maanden van dit
jaar. Als u met 4 personen
komt dineren
[minimaal
2 gangen p.p.]
krijgt u van hen
een fles cuvee
“Heeren van
Beijerland”
mee naar huis.
Onder het genot
van een goed glas
rode wijn kunt
u dan nog
eens gezellig
natafelen.
* deze actie geldt in de maanden
november en december, van maandag
tot en met donderdag bij inlevering van
deze bon.

✃

Hierlangs uitknippen

Souveniertjes
van de “Heeren”
rang en natuurlijk moest er even mee gegooid
worden. Na een korte demonstratie van een

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

van hun gastheren was het de beurt aan de
directeur van de suikerfabriek.
De “Heeren” heb-

ben souveniertjes

Tot grote hilariteit van het hele gezelschap kwam

verzameld van al hun bestemmingen tijdens

de boemerang niet retour maar vloog met een

hun wereldreis. Aan elk van deze souvenirs

sierlijke boog in een diep ravijn. Eigenlijk is dit

kleeft voor hen een bijzondere en vaak ook

dus niet de eerste maar de tweede boeme-

grappige herinnering. Zo ook aan deze boe-

rang die ze hebben gekocht. Heeft u ook een

merang.

leuk souveniertje thuis, met daarbij een bijzon-

Toen de “Heeren” in Australië waren brachten

der verhaal, schrijf of E-mail het aan ons. De

ze uiteraard een bezoek aan de Aboriginals.

leukste zal worden geplaatst in het volgende

Tijdens dat bezoek kochten ze een boeme-

nummer van Heerenpraet. En voor die inzen-

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

Activiteiten
kalender van de
Oud-Beijerlandse
winkeliers
vereniging
17 november
Aankomst Sint Nicolaas
Plaats: Haven
15 december
kerstmarkt
Plaats: Centrum

