De snackbar van henk brouwer in schermerhorn
Van 1965 tot aan zijn vroege overlijden in 1984 had Henk Brouwer een snackbar aan het
Oosteinde in Schermerhorn. Een gekende plek voor de snelle hap in een pand met een geschiedenis. Een tot snackbar en opslag Burger Bescherming verbouwde kerk, maar van oorsprong café-herberg ‘De Vergulde Valk’ met daarachter een kolfbaan. Het pand tegenover
de Zwetstraat is in 1985 gesloopt en vervangen door de huidige bebouwing. Navolgend het
verhaal van het pand aan het Oosteinde.
Een verhaal met meerdere invalshoeken

was in het pand op het Oosteinde de katholieke kerk van de parochie Onze Lieve
Vrouwe Geboorte gevestigd. Een parochie die haar diensten hield in de voormalige kolfbaan van ‘De Vergulde Valk’, de
herberg die al zeker enige eeuwen op die
plek gevestigd was. Voor de opbouw van
het verhaal is het toch het eenvoudigst
om, zij het beknopt, met de eerste functie van het gebouw te beginnen.

Voor menig inwoner uit Schermerhorn zal
de snackbar van Henk Brouwer herinneringen boven brengen aan de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw.
Nog even wat eten na een biertje of na
de voetbal op zondag. Voor velen ook
de makkelijke hap op zondag, patat en
kroketten mee naar huis. Menig streekgenoot kent de snackbar van de snelle hap
tijdens de kermis.
Pensioengerechtigde katholieken uit
Schermerhorn, zullen ook heel andere
herinneringen hebben. Van 1920 tot 1964

Herberg ‘De Vergulde Valk’ op de Roete
Zoals gemeld, een beknopte historie
van de eerste functie van het gebouw.

Straatbeeld van Schermerhorn rond 1900. Rechts café De Vergulde Valk.
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Het café
omstreeks
1920

Ongetwijfeld gaat de historie terug de 17e
eeuw in en mogelijk nog verder, maar ondergetekende heeft zich beperkt tot hetgeen online te vinden was. In ons eigen
tijdschrift ‘Een Nieuwe Chronyke van het
Schermereiland’ uit 1994 staat een artikel
over korenmolen ‘De Hoop’ in Schermerhorn. In het artikel komt het echtpaar Rus
voor, gehuwd in 1748, en woonachtig aan
de noordkant van de Roete, ten westen
van herberg ‘De Vergulde Valk’.

Achterdijksloot richting Zwet te zien waar
de brug lag.
In het rijm wordt (de stal van) Gerrit van
’t Hof vermeld. Gerrit is eigenaar van ‘De
Vergulde Valk’.
Een aantal namen verder in de tijd, al is
de opsomming mogelijk niet volledig.
In 1817, bij de opmaak van de eerste
kadastrale kaart van Schermerhorn, wordt
Jacob van Baar, van beroep tapper, als
eigenaar vermeld. In 1843 staat Cornelis-

zaak al weer doorgeschoven
naar Pieter Alblas, koopman/
winkelier uit Schermerhorn.
Of het Hendrik Jacob Friedt
is die herbergier wordt, is
niet duidelijk, maar in 1905
staat een Friedt als zodanig
vermeld.
In 1908 is de zaak overgedaan
aan Teunis Nierop. Nierop
laat in 1910 de kolfbaan
vernieuwen. Tien jaar later, in
1920, wordt De Vergulde Valk
aangekocht door de katholieke kerk uit
West-Beemster. De fl.11.500 was waarschijnlijk een goede prijs voor van Nierop
op een dorp waar de concurrentie groot
was.
Het einde van de kolfbaan in De Vergulde
Valk. Kolfbanen zijn in de 19e eeuw populair, in 1829 zijn er drie banen in Schermerhorn. Vijftig jaar later hetzelfde: in de
week van 15 juli 1878, zijn er maar liefst
drie wedstrijden. Ten huize van K. Olij, in
De Roode Leeuw en in De Vergulde Valk.

in 1869 aan Menno Vink Ivangh en in dat
jaar beveelt hij middels een annonce zijn
opvolger aan als nieuwe uitbater van logement, herberg en stalling (de paardenstalling aan de overkant van de straat).

De ‘Roete’ (het Oosteinde), vanaf de kerk alleen over de Roeterbrug bereikbaar

de Graaf uit Schermerhorn, van beroep
kastelein, vermeld als eigenaar. In 1848 is
sprake van een ‘nieuwgestichte asphalten
kolfbaan’.

In een artikel uit 1996 in hetzelfde tijdschrift wordt Schermerhorn in het jaar
1787 beschreven. In het Regionaal Archief
Alkmaar bevindt zich een kopie van een
boekje waarop staat ‘dit boek behoort toe
aan Hendrik Cornelisz. Weeshoff, geschreven 1803’. In het boekje staat onder
andere een kreupelrijm waarin vrijwel
alle inwoners van Schermerhorn in het
jaar 1787 worden vermeld. Het rijm, de
beschrijving, begint aan de oostkant van
de Roete. De Roete was bereikbaar via
de Roeder/Roeterbrug over de Achterdijkssloot. De Roete kennen we nu als
Oosteinde. De brug is verdwenen, maar
op de kadastrale kaart uit 1817 is, iets
ten oosten van de kerk, nog het stukje

In 1855 verkoopt Jan Timmerman,
schipper uit Schermerhorn, de zaak aan
Thomas Roelofs Thomas, veehouder uit
Kolderveen (Drenthe). Wellicht een investeringsobject, met Eise Voerman in eerste
instantie als pachter in de zaak? Het lijkt
dat Eise (Eijse) namelijk pas in 1865 eigenaar wordt (Thomas komt in de archieven
ook voor als eigenaar van De Roode
Leeuw, waarin zijn zoon Jan kortstondig
herbergier is).
Voerman op zijn beurt verkoopt de zaak
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In 1870 zet Ivangh de zaak wegens
buitengewone omstandigheden weer te
koop. Deze omstandigheden zijn droevig
van aard, hij heeft vermoedelijk te horen
gekregen dat hij niet lang meer te leven
heeft. Op 3 januari 1871 overlijdt hij,
slechts tweeënvijftig jaar oud.
De zaak wordt voortgezet door de weduwe Trijntje Otte, die adverteert onder de
naam weduwe M.V. Ivangh. Otte lijkt ook
eigenaar te blijven van de zaak. Echter wel
tijdelijk met een mede-eigenaar: Martinus
Ulder, geboren in De Rijp en timmerman
in Schermerhorn. In 1882 is de aantekening ‘herbouw’ in de kadastrale informatie vermeld.

Het café wordt katholieke kerk
Waar ooit in een ver geleden sprake was
van een gezamelijke kerk met (Groot)
schermer op de plaats van molen ‘De Havik’, krijgt Schermerhorn voor 1520 al haar
eigen kapelletje aan het Zwet. In 1612
werd de kerk tijdens een zware storm grotendeels verwoest en herbouwd. In 1634
werd de oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige kerk. Niet langer een
katholieke kerk, maar na de reformatie de
huidige hervormde kerk.
De katholieken waren hun kerk kwijt en
raakten aangewezen op de zogenaamde
staties uit de buurt, Avenhorn, De Goorn
of De Rijp. Ver weg om destijds veelal

In 1894 staat de zaak op naam van Klaas
Kramer uit de Beemster en Grietje Ulder
met mede-eigenaren uit Schermerhorn.
Timmerman Jacob van de Capelle, schilder Hendrik Jacob Friedt en machinist
Gerrit van der … beelen. Eigenaardig
genoeg ook alle drie vermeld met een 1/3
eigendom. In hetzelfde jaar lijkt de
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een schuilkerk te bezoeken. Schuilkerken
die door de gereformeerde bestuurlijke macht overigens vaak wel gedoogd
werden.

toestemming voor de aankoop van een
woonhuis, herberg met kolfbaan en
koepel, stal en schuur ten dienste van een
R.K. kerk voor de prijs van fl. 11.500. Het is
dan maart 1920. Er wordt direct verbouwd
en Gerardus van Niekerk wordt als eerste
pastoor benoemd. Op 7 september 1920
wordt de oprichting van de parochie
gevierd en op 8 september wordt de kerk
ingezegend en de eerste mis opgedragen. Herberg de Vergulde Valk is kerkgebouw geworden.Het pand werd aan de
westkant voorzien van ‘toren’ met kruis,
kerkdeuren en een nis waarin een beeld
van ‘Onze Lieve Vrouwe’ geplaatst werd.
Pastoor Van Niekerk vertrekt in 1925 en
wordt opgevolgd door pastoor Blankenauw. Tijdens zijn pastoraat wordt het
kerkhof aan het ‘Overswet’, nu Oostmijzerdijk, gewijd en in gebruik genomen
en kunnen de parochianen ook eindelijk
dicht bij huis en niet in ‘vreemde grond’
begraven worden.

Zo’n twintig jaar na de drooglegging van
de Beemster werd Schermerhorn (en een
deel van de Mijzen) toegevoegd aan de
statie Beemster en begon de eeuwenlange kerkgang naar Westbeemster. Pas in de
19e eeuw, op initiatief van burgemeester
Lau, worden pogingen ondernomen om
een eigen parochie te stichten. Maar het
ontbreekt het arme Schermerhorn aan
middelen. Een verzoek voor een eigen parochie wordt ook in 1890 afgewezen. Een
kleine dertig jaar later, in 1918, wordt een
R.K. Kiesvereniging opgericht. Deze vaardigt de heren P. Vendel en C. Groot af om
met bisschop Callier opnieuw te praten
over de stichting van een eigen parochie.
Met inmiddels wat meer eigen geld, een
bijdrage van de parochie Beemster én
bewijs van voldoende gelovigen gaat het
licht op groen. Schermerhorn krijgt een
eigen parochie.

Pastoor na pastoor....
Na Blankenauw volgen de pastoors elkaar
in hoog tempo op. Na pastoor Van den
Oord (1931-1933) volgen Hansen (19331937) en Ruigewaard (1937-1939).
Hun jaren worden
gekenschetst door
geld, veelal tekort
aan geld. Tijdens
het pastoraat van
Hansen vindt er
ondanks het geldgebrek noodzakelijk
onderhoud plaats.
De houten vloer

Pastoor van Aalst, van de Beemster
Parochie, krijgt namens zijn kerkbestuur

Het interieur
onderging een
metamorfose
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Na Hijgemann volgt pastoor Standenmeijer (1949-1955). Een naar het schijnt
wat verlegen man en een pastoor die
slecht kon ‘bedelen’, ofwel slecht vragen
om de bijdragen van de parochianen.
Door een oud-kerkmeester getypeerd als
‘Als de boer niet meer klaagt, en de pastoor
niet meer vraagt, is het einde der dagen
nabij’.

van de kerk, de vloer van de voormalige
kegelbaan, dreigt te bezwijken onder het
gewicht van de vele kerkgangers. Langs
de kant wordt de houten vloer vervangen
door een betonnen vloer met een laag
graniet.
De eerste oorlogspastoor was pastoor
Schmidt. Hij heeft vele aantekeningen
gemaakt over de eerste oorlogsjaren.
Hij vermelde onder andere ‘bommen
in het Ouweland’, in november 1940 en
beschreef de koude winter van 1942,
zo koud dat de ampullen bij het altaar
bevroren.
Na Schmidt volgt pastoor Hijgemann
(1942-1949) afkomstig uit Rotterdam. Hij
maakte het bombardement daar van
nabij mee en kreeg van de ellende die hij
ervaren had, psychische problemen die al
zwaarder op hem drukte. Zijn taken heeft
hij al die jaren naar behoren uitgevoerd,
maar uiteindelijk is hij in 1949 zwaar
overspannen opgenomen in de Willibrordusstichting in Heiloo (waar hij gelukkig

De volgende in de rij, pastoor Coelen
(1955-1958) was een geboren ‘bedelaar’
en de collecteopbrengsten verdubbelden. Coelen was naar zeggen een forse,
knappe man, die beter in de stad leek te
passen dan op het platteland. Als lid van
de Katholieke Filmkeuring kwam hij met
enige regelmaat in Amsterdam, maar
ook Alkmaar lag regelmatig op zijn pad.
Coelen had ook een brommertje, wat een
filmwaardig schouwspel opleverde: een
forse man in priesterkledij, die vol-gas op
zijn brommertje voorbij reed.
De opmaat naar een nieuwe kerk
Eind jaren vijftig sprak
het bisdom over de
nood- of hulpkerk in
Schermerhorn. In het
uitbreidingsplan van
de gemeente was
echter al een nieuwe
katholieke kerk geprojecteerd. Maar ook hier
waren de financiën
weer een uitdaging.
Nog onder pastoor
Coelen worden vanaf
1957 de voorbereidingen voor een nieuwe
kerk in gang gezet,
inclusief de selectie
van een architect en pogingen om naast
het gesubsidieerde deel de eigen finan-

De nieuwe kerk, vlak na de oplevering

opknapte en daarna nog jaren als rector
van een bejaardenhuis gewerkt heeft.)
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Henk Brouwer

ciën bij elkaar te vergaren.
Pas vanaf 1959 komt er enige verdere
beweging. Pastoor Coelen is inmiddels
vertrokken en is opgevolgd door ‘bouwpastoor’ De Ruijter, pastoor van 1958 tot
1976, en de laatste pastoor in ‘De Vergulde Valk’.
De locatie voor de nieuwe kerk wordt
vastgesteld, maar een naast de kerk
geprojecteerd kerkhof kan ook in 1959
al niet meer in de bebouwde kom. De
voortgang van het project is traag, pas in
1961 worden de stichtingskosten vastgesteld en worden er financiële afspraken
gemaakt tussen Bisdom en de parochie.
Nog in 1961 wordt de grond overgedragen. Weer een jaar en de nodige
financiële uitdagingen verder, vindt de
aanbesteding plaats. De firma Tuin uit
’t Zand wordt de aannemer. Op zondag
8 september 1963, exact 43 jaar na de
stichting van de parochie wordt de eerste
steen gelegd en op 2 mei 1964 kan de
nieuwe kerk aan de Oosterweidestraat in
gebruik genomen worden.
Het Mariabeeld kan weer van de gevel
aan het Oosteinde en de voormalige kerk,
de voormalige herberg ‘De Vergulde Valk’
wacht weer een nieuwe functie.

Henk (Hendricus Gerardus) Brouwer werd
op 4 juli 1927 geboren te Vijfhuizen in
de Haarlemmermeer, als eerste zoon van
Anna Willemse en Theodorus Brouwer.
Zijn vader was schipper en overleed
al jong aan
tuberculose.
Anna ging als
huishoudster
werken bij
landbouwer
Piet (Petrus
Cornelis) Van
Saase aan de
Noordervaart
(het adres
was Wijk C nr.
23 en betrof
waarschijnlijk
het oude huis
op nummer
Henk Brouwer in zijn jonge jaren
22, wat later
gesloopt is ten
behoeve van uitbreiding van Houtvezel &
Zaagselhandel De Lange op nummer 23).
Waarschijnlijk was Van Saase geen onbekende voor Anna, ook hij was namelijk
geboren in de Haarlemmermeer, en was
met zijn ouders vertrokken naar een
boerderij in de Schermer, op de Grootschermerweg nummer 8. Henk Brouwer
en zijn jongere broer, respectievelijk vier
en twee jaar oud, werden ondergebracht
in het katholieke weeshuis van Haarlem,
het Sint Jacobs Godshuis. De dochters
van Henk melden over deze periode: ‘Als
gezin konden we goed merken dat hij daar
gezeten had: hij had een razend tempo met
eten, anders werd het vroeger afgepakt…’.

De oude kerk wordt verkocht
Op 2 juli 1964 wordt de kerk met pastorie geveild in café ’s Lands Welvaren. De
nieuwe eigenaar wordt Henk Brouwer,
oud inwoner van Schermerhorn en op dat
moment snackbar/automatiekhouder in
Bussum. Broer Jan Brouwer was lid van
het kerkbestuur, of dat geholpen heeft bij
de verkoop aan Henk vertelt het verhaal
niet. De familie Brouwer wordt niet direct
de bewoner van het pand, dat wordt de
familie De Vries. Een familieband via Henk
zijn moeder.

opgenomen in het gezin, de boer had zelf
ook twee zonen uit een eerder huwelijk
en er volgden nog twee zonen. Ook het
huwelijk met Van Saase duurt niet lang;
slechts vijfendertig jaar oud overlijdt hij in
1938 aan tuberculose.
Noodgedwongen verkocht Anna het huis.
Ook Van Saase sr. was al overleden. Van
de opbrengst van de Noordervaart, en
van die van de boerderij aan de Grootschermerweg, werd een huis met winkelruimte op het Westeinde 37 gekocht. De
jongens uit Piet’s eerste huwelijk werden
bij de familie Van Saase ondergebracht,
de andere jongens verhuisden mee.
Anna haar jongere zus Fem kwam over
uit Vijfhuizen om te helpen met het
opzetten van een Spar winkel. En eenmaal
oud genoeg werkte ook zoon Henk in de
winkel. Zus Fem ontmoette haar man in
Schermerhorn, zij trouwde met Piet de
Vries en kwam te wonen op het Westeinde (destijds Breedstraat 144).

helpen en bezorgde vele boodschappen
in de omliggende polders. De winkel sloot
toen de Spar-organisatie de familie het
concept ‘supermarkt/zelfbediening’ voorlegde, een ontwikkeling die ze niet zagen
zitten. De eerste zelfbedieningswinkel
verscheen nu iets verderop in de straat
bij de familie Plevier op het Westeinde
nummer 24. Ook een Spar winkel, maar
in die jaren werden de boodschappen
nog langs de geloofslijnen gehaald. Van
Saase voor de katholieken, Plevier voor de
protestanten.
Naar Bussum
Henk Brouwer bleek een ondernemend
type en niet gebonden aan het dorp.
Nadat hij had proefgedraaid bij een
snackbar in Amsterdam, startte Henk met
zijn jongere (half)broer Jaap van Saase
een horecabedrijf in Bussum tegenover
de toenmalige Vitus televisiestudio, in de
Sint Vitusstraat. Links onderin het pand
de snackbar/automatiek, rechts de ijssalon.Op de eerste verdieping huisde de
familie Brouwer met de in Schermerhorn
geboren dochters Margreet en Annemieke. Dochter Carolien wordt in Bussum
geboren. De zaak in
Bussum heeft de naam
‘HoKo’ en is voor veel
scholieren van de nabijgelegen school een
bekende plek, maar
het is met name ook
de TV-studio die maakt
dat het dagritme iets
anders verloopt dan
in het dorp Schermerhorn. Althans, de dag
begint gewoon vroeg
voor Greet en de jonge

In 1959 trouwde Henk met Greet (Margaretha Maria) Meijer uit de Noordeindermeer. Henk en Greet woonden in het
huisje aan de oostkant naast de winkel.
Henk bleef tot in 1962 in de Sparwinkel

Na enkele jaren hertrouwde weduwe
Anna met Van Saase. De jongens werden
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De Spar-winkel
van Van Saase
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De prijslijst uit het
gulden-tijdperk

kinderen, maar de werkdag is niet om zes
uur ’s middags ten einde. Naast de zaak in
Bussum had Henk ook nog een snackkar
in Loosdrecht en om de werkdruk compleet te maken exploiteerde hij ook nog
een snackwagen in Egmond.
Greet had wel laten blijken klaar te zijn
met dit gejaag. Wellicht geïnformeerd
door zijn broer Jan in het kerkbestuur
toog Henk Brouwer na een aantal
tropenjaren op een maandagmorgen
naar Schermerhorn en sloeg zijn slag op
de veiling in ’s lands Welvaren. fl. 38.000
gulden armer en een kerk rijker, kwam hij
thuis met de mededeling ‘We gaan weer
naar Schermerhorn, ik heb de kerk gekocht’.
Overleg vooraf vond Henk niet noodzakelijk. In 1965 vertrok het gezin Brouwer
uit Bussum. Jaap van Saase heeft HoKo tot
1971 voortgezet en is toen naar Haarlem/
Schalkwijk vertrokken om daar in het

straat nog altijd een horecazaak gevestigd, wel met een andere naam en ander
aanbod: Deniz Döner Kebab & Shoarma.
De Vitus TV-studio is in 1971 afgebrand.

droog stonden. Henk had met de BB een
goede huurder weten te regelen en later
met de verhuur van de zomerhuisjes erbij
waren zijn eigen woonlasten nihil.

De verbouwing van de kerk naar snackbar.

De snackbar zelf is al snel te klein. In
een eerste verbouwing wordt de kamer
rechts, dan nog de slaapkamer van Em en
Piet de Vries, bij de zaak getrokken. Nog
wat later wordt de zaak dieper gemaakt
‘de kerk in’.
Na verloop van tijd vindt de familie De
Vries eigen woonruimte op het Oosteinde (de oude kapsalon van Jos en Tilly de
Vries). Hij koopt ook Westeinde 27 van
Dirk Modder en begint daar een handel in
oud papier.

De plannen met de kerk waren duidelijk.
Henk Brouwer zou ook in Schermerhorn
een snackbar beginnen. Maar hoe maak
je van een kerk een snackbar? Hulp was
in ieder geval voor handen. De familie
De Vries zat door omstandigheden om
woonruimte verlegen en trok voorlopig in
de pastorie (oorspronkelijk was het plan
van De Vries om het pand zelf te kopen,
maar door een moeizame relatie met een
bankbestuurder kwam de financiering
niet rond). Samen met Henk werd de kerk
verbouwd: het voorportaal met daarin de
door de kerk aangebrachte grote deuren
werd omgetoverd tot
snackbar, eenvoudige
bankjes langs de kant,
een koelvitrine die tegelijkertijd als toonbank
fungeerde en daarachter de frituur. De klok
verdween van de door
de kerk gebouwde
toren. De nis van het
Mariabeeld bleef, maar
‘Onze Lieve Vrouwe’
zelf stond allang in de
nieuwe kerk.
De familie Brouwer komt
in 1965 terug uit Bussum
en woont in eerste instantie op de bovenverdieping. Een kinderrijke tijd blijkbaar, de
katholieke school zat ‘vol’ en de meiden
moesten voorlopig met een busje naar

Opening van de zaak in 1965

winkelcentrum een zaak te beginnen. Ook
deze zaak kreeg de naam HoKo.
In Bussum is op de hoek van de Sint Vitus8

De snackbar
Hoogstwaarschijnlijk heeft Schermerhorn
via Henk Brouwer kennis gemaakt met
bami-blokjes, nasiballen en loempia’s. Ze
worden op de eerste prijslijst genoemd.
Een patatje gaat voor 40 cent over de
toonbank, een halve kip voor fl. 2,75, ofwel 18 eurocent en €1,25. De patat wordt
beneden in de kelder gemaakt, eigen
aardappelen in een ouderwetse snijmachine. Ook de slaatjes waren zelfgemaakt,
net als in latere jaren de trio-stick en hamburger. Arbeidsintensief, maar goedkoper
dan via de inkoop. Tot in 1971 gaat Henk
op zaterdag nog naar Jaap van Saase
in Bussum om daar een verse voorraad
loempia’s, kroketten, bami- en nasischijven te maken.

de katholieke school in Westbeemster,
een onvermoede historische link. Ook de
zus van Anna, tante (F) Em woonde in het
pand. Ruimte genoeg voor twee families.
De kerk was geen kerk meer, dus ook
achter het altaar en in de sacristie werd er
getimmerd. Aan ’t Zwet verschenen drie
zomerhuisjes bestemd voor de verhuur,
twee beneden en een erboven. Deze
huisjes worden eerst door de familie
Brouwer zelf bewoond. Het kerkschip,
de voormalige kolfbaan van café De
Vergulde Valk, ging in de verhuur en werd
opslagruimte voor noodrantsoenen voor
de BB, de Bescherming Burgerbevolking
(de BB werd in 1952 opgericht om de bevolking van Nederland te beschermen tegen de gevolgen van luchtaanvallen door
de vijand. En die vijand was in de Koude
Oorlog de Rus). De oude kerk was nu niet
bepaald een veilige plek in geval van een
atoomoorlog, maar er werd alleen periodiek gecontroleerd of de rantsoenen nog

De snackbar in Schermerhorn was in
eerste instantie alleen in weekend open;
vrijdag’s vanaf 18:00 uur, zaterdag en zondag vanaf 14:00 uur. Een vaste sluitingtijd
kende de zaak niet, waren er klanten dan
bleef je open. Met festiviteiten als de
kermis was het heel normaal dat de zaak
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Henk Brouwer

Na de plotselinge dood hield dochter
Annemieke met moeder de zaak draaiende, tot in augustus de zaak aan Aad Jonk
verhuurd werd. Annemieke kon weer
studeren, ofwel ‘op zondag de kroketten,
op maandag de schoolbanken’. Het pand werd
De sloop van de snackbar in de jaren tachtig
verkocht aan bouwbedrijf Gert de Reus. Voor
de huurders werd plek
gezocht en moeder
Greet kreeg een appartement op de locatie van
voormalig café De Roode
Leeuw.

tot 4:00 - 4:30 open was. Henk
altijd in zijn witte jas achter
de balie, Greet en de dochters
helpend waar en wanneer
nodig. De weekend-opening betekent niet dat de
andere dagen stilgezeten
wordt. Naast Schermerhorn
wordt gedurende een aantal
jaren ook nog een snackkar
in Loosdrecht en Egmond
bestierd. Ad de Vries gaat dan
vaak mee en in Loosdrecht
slapen zij in een hokje naast
de snackkar.

snackbar verscheen een patatautomaat.
Zo kon de hongerige mens ook buiten
de openingstijden van de snackbar een
patatje scoren. De patatautomaat werd
in die jaren op meerdere plaatsen in de

De concurrentie wordt in de
zaak gehaald.
de woensdagavond kon ontkomen aan de
aardappelen met vette jus, groente en het
sukadelapje die thuis geserveerd werden.
De satésaus voor het ‘patatje oorlog met
ui’was befaamd en staat bij velen nog in
het geheugen gegrift. De satésaus stond
in een pannetje achterin de snackbar op
een klein vlammetje te pruttelen en werd
af en toe door wat bijvoegen van water
en roeren vloeibaar gehouden.

In 1970 wilde Chris Delsink
een snackbar beginnen in Schermerhorn. Hij kwam dit bespreken met Henk
Brouwer, die meteen zei dat het dorp te
klein was voor twee snackbars. Toch een
deal, in 1971 werd de zaak aan Delsink
verhuurd en ging Henk zelf aan de slag
bij zijn broer Jaap van Saase in Haarlem/
Schalkwijk. Niet voor lang, hoewel er een
vijfjarig huurcontract opgemaakt was,
moest Delsink na een jaar om gezondheidsredenen stoppen en kwam Henk
weer terug in de zaak in Schermerhorn.

De vaste openingstijden waren trouwens
flexibel als het uitkwam. Niet alleen de
kermisdagen, ook de jaarlijkse harddraverij en de wielerronde waren topdagen. En
ook voor de deelnemers aan een uitgebreid verenigingsleven met ‘bal na’ was
de snackbar open.
Alle bruiloften en partijen in de Napoleon
Bar en ’s Lands Welvaren werden voorzien
van bitterballen en salades. En ook met
kerst werden de zelfgemaakte salades
rondgebracht in het dorp.

Zondag snackdag
De zondag kende voor de jeugd een vast
stramien. Er werd vaak eerst gevoetbald
en daarna geborreld in ’s Lands Welvaren
of de Napoleonbar, daarna werd de middag bij Henk afgesloten met een vette
hap tussen 18.00 en 19.00 om daarna
klaar te zitten voor Studio Sport. Ook voor
de jongere jeugd (Ruiterstok jeugd) was
de snackbar de verzamelplek, waar je in
het weekend en op enig moment ook op

In de jaren zeventig verscheen nog een
noviteit. In een van de ramen van de
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De verkoop aan De
Reus betekende ook het
einde van het historische
pand, het einde van ‘De
Vergulde Valk’. Het werd
gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw.
Gedurende de sloop en
bouw week Aad Jonk uit
naar een snackkar op de
hoek bij de kerk. Na de sloop werden op
de historische locatie appartementen
gebouwd, opgeleverd in 1986/1987 De
begane grond werd aan de westkant in
gebruik genomen door Aad Jonk met
snackbar/café De Valk. Aan de oostkant
vestigde zich kapsalon Tilly. Na verloop
van tijd sloot café De Valk wegens te
weinig klandizie. Tegenwoordig is aan de
oostkant van het pand salon’Kelly Haar &
Make-Up’ gevestigd.

buurt gesignaleerd. Achteraf niet verwonderlijk; de vertegenwoordiger, dhr.
Nannings, woonde in Schermerhorn.
Eind zeventig veranderde de zondag
routine. Bij voetbalclub Sporting S werd
er een grote kantine gebouwd. Daar
was Henk Brouwer niet blij mee en de
caféhouders ook niet. Men bleef daar te
lang hangen…..
Een droevig einde van de snackbar en
het einde van een historisch pand

Dick Grasboer

Henk had het idee tot zijn zestigste door
te gaan, maar overleed onverwachts op
56-jarige leeftijd in 1984. Op vrijdag 6 januari was Henk in zijn karakteristieke witte jas aan het werk toen hij in de snackbar
door een hartaanval getroffen werd.

Met dank aan:
Annemieke en Margreet Brouwer, dochters
van Henk. Frits Jonk, familie De Vries
Bron kerkgeschiedenis: 75 jaar parochie
Schermerhorn, Tineke Blom en Hans Oling,
1995
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