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        van
Oud-Beijerland

De leukste  adresjes
Tekst  | Chinouk Thijssen

Foto’s  | Rudi Bastiaans en Jolanda van Harten
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Een paar jaar geleden verhuisde Gerda van Wageningen 

naar Oud-Beijerland. Haar keuze was praktisch van aard, 

want hier zijn meer voorzieningen dan in het dorp waar ze 

woonde, maar ze heeft zich nooit ergens

 meer thuis gevoeld dan hier. Benieuwd wat 

Oud-Beijerland zo leuk maakt? Deze tien 

plaatsen zijn favoriet!

De leukste  adresjes
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St. Antonius van Padua

De oude dorpskerk van Oud-Be-

ijerland bezit een mooi orgel van 

de bekende orgelmaker Peter van 

Oeckelen en er worden regelmatig 

concerten gegeven. Karel Door-

manstraat 51, Oud-Beijerland, tel. 

0186 615 880. Diensten: za 19:00 

uur, zo 10:30 uur, di en do 19:30 

uur, vr 9:00 uur.

Diggels Eetcafé

Na de sluiting van het oude post-

kantoor is er een eetcafé in geves-

tigd. De oude kluis, inclusief ori-

ginele kluisdeur, is intact gebleven 

en wordt nu gebruikt als garde-

robe. In de mooie tuin met loun-

gebanken en warmtelampen komt 

Gerda ook in de winter graag om 

te lunchen. West-Voorstraat 22/23, 

Oud-Beijerland, tel. 0186 610 035, 

www.diggels-eetcafe.nl. Open ma 

11:00 tot 0:00 uur, di-do 10:00 tot 

0:00 uur, vr en za 10:00 tot 2:00 

uur en zo 14:00 tot 0:00 uur.
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Het oude raadhuis

Op de kop van de gracht staat dit fraaie raadhuis. Hierin is 

een VVV-winkel te vinden en een museum met wisselende 

thema-exposities over de geschiedenis van Oud-Beijerland. 

Ieder jaar in de maand augustus is hier Raadhuis Klassiek, een 

openluchtconcert met leden van het Rotterdams Philharmo-

nisch Orkest. Rond de gracht staat het dan vol met stoelen 

voor muziekliefhebbers. Waterstal 1, Oud-Beijerland, 0186 616 

000. Openingstijden VVV: ma 13:00 tot 17:00 uur, di-vr 9:30 

tot 17:00 uur, za 10:00 tot 16:00 uur. Museum: wo en za 13:00 

tot 16:00 uur.
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Heeren van Beijerland

Wanneer de zon schijnt, vindt Gerda het heerlijk om op 

het gezellige terras van Heeren van Beijerland te zitten. 

Het verhoogde terras is uitermate geschikt voor haar fa-

voriete bezigheid: mensen kijken. Marktplein 2, Oud- 

Beijerland, 0186 640 740, www.heerenvanbeijerland.nl. 

Open ma-do 9:30 tot 0:00 uur, vr en za 9:30 tot 2:00 uur, zo 

11:00 tot 0:00 uur.

112962_Gewoon Gerda.indd   18 01-12-11   08:40



G
e

w
o

o
n

 G
e

rd
a

 

19

112962_Gewoon Gerda.indd   19 01-12-11   08:40



G
e

w
o

o
n

 G
e

rd
a

 

20

Haven

De haven van Oud-Beijerland trekt vooral in de 

zomermaanden veel bezoekers. Tijdens de Spuida-

gen, twee dagen per jaar, is het hier feest met een 

grote barbecue en veel muziek. De haven is bereik-

baar met een eigen boot of met de veerpont vanuit 

Spijkenisse en Rhoon. Havendam, Oud-Beijerland

Klein Profijt

In dit natuurgebied komt Gerda geregeld om naar 

vogels te kijken of met de hond te wandelen. In 

het natuurbezoekerscentrum van Klein Profijt ko-

men verschillende werkgroepen van het Hoeksche 

Waards Landschap samen voor vergaderingen, 

voorleesavonden en lezingen, waaronder die van 

de Vogelwerkgroep waar Gerda actief lid van is. In 

een van de oude gebouwen is een voorlichtingslo-

kaal te vinden met onder meer opgezette vogels. 

Kinderen leren hier spelenderwijs alles over dieren 

en planten. Zalmpad 11, Oud-Beijerland, 0186 621 

888, www.hwl.nl
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Winkelgebied

Gerda is gek op winkelen, en in Oud-

Beijerland zijn gelukkig meer dan ge-

noeg leuke winkels te vinden. Zoals 

Beelden bij Beljon, een galerie met 

kunststukken uit de Hoeksche Waard, 

en Howarths, een antiekwinkel met 

een vertrouwd huiskamergevoel. Ook 

zijn er mooie modezaken, zoals Esja 

Elation, waar Gerda de perfecte outfit 

vond voor de fotosessie voor Gewoon 

Gerda. Beelden bij Beljon (vr 11:00 tot 

17:30 en 19:00 tot 21:00 uur, za 11:00 

tot 17:00 uur of op afspraak), West-Voor-

straat 24, 06 547 52 559, www.beelden-

bijbeljon.nl. Howarths (wo-za 10:00 tot 

17:30 uur en vr ook koopavond 19:00 tot 

21:00 uur), West-Voorstraat 25, 0186 

620 314, www.howarths.nl. Esja Elation 

(reguliere winkelopeningstijden), Oostdijk 

55, 0186 624 070, www.esjaelation.nl.
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Familie Van Herk

Deze familie is in de wijde omtrek bekend om de aardbeien die 

ze zelf telen en in de huiswinkel in Heinenoord verkopen. Daar 

vind je verder onder meer kersen, frambozen en zelfgemaakte 

jam. Voor hun aardbeien maakt Gerda graag een omweg! West-

dijk 54a, Heinenoord, 0186 601 524, www.bestfresh.nl. Geopend 

van half april tot half december, ma-za 9:00 tot 18:00 uur.

Oude school

Aan de HBS-laan staat een appar-

tementencomplex dat vroeger de 

hbs was. Later werd het een mid-

delbare school, waar Gerda’s zoon 

op het vwo heeft gezeten. Het 

prachtige pand is in goede staat 

gehouden en omgebouwd tot een 

complex met tweeëntwintig wo-

ningen, omringd door oude straat-

jes, grachten en een park om de 

hoek. HBS-laan 38, Oud-Beijerland
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Goidschalxoordse molen

Deze molen is volledig opgeknapt nadat de 

bijbehorende stichting een miljoen won in 

de Bank Giro Loterij. Er is een motorhuis 

met een stoommachine die er via een on-

dergrondse riemaandrijving voor zorgt dat 

de molen bij windstil weer toch kan malen. 

De molenaar was een van de inspiratiebron-

nen voor Gerda’s boek De molenaarsdochter. 

Goidschalxoordsedijk 55, Heinenoord/Goid-

schalxoord, www.molengst.nl.
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