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REKOERT
REGIO | 11 december 2014 | Door de Dichtbijredactie, Carel le Brun (Heemsteedse Courant)

Op respectabele leeftijd nog achter de toonbank. (Foto: Carel le Brun).
HEEMSTEDE - Na 98 jaar gaat de winkel in huishoudelijke- en elektrische artikelen op de Zandvoortselaan over in
andere handen.
Geer Rekoert heeft de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt. De gezondheid van zijn echtgenote (86) en van
dochter Marjon (56) die vanaf haar 19de jaar haar vader bijstaat in de zaak, laat veel te wensen over. Daarom doen
Geer en Marjon de authentieke winkel compleet met voorraad en inboedel over aan Michèle Dinger en Hans Fischer.
De grootvader van Geer begon als loodgieter in zijn schuur in Haarlem. Later verhuisde hij naar de Herensingel. Toen
er aan de Zandvoortselaan huizen werden gebouwd, verrichtte hij het loodgieterswerk in die nieuwbouw en kocht
het huidige winkelpand. Voorin werd sanitair verkocht en de familie woonde achter. Later werd de bovenwoning
betrokken en werd de winkel vergroot. Geer begon in 1940 in de winkel. Na de 2de wereldoorlog werd het
assortiment verder uitgebreid.
In de hoogtijdagen waren er 20 werknemers in dienst. 'Ik was weliswaar de verkoper in de winkel maar ik was de
enige gediplomeerde loodgieter in het bedrijf. Samen met Marjon werkte ik tussen de verkoop door aan de
zetbanken in de werkplaats om goten klaar te maken voor de monteurs', vertelt Rekoert, tussen het helpen van de
klanten door. In 1991 werd het installatiebedrijf, geleid door de broer van Geer, afgestoten.
Je zou verwachten dat vader en dochter het in de aanloop naar de overdracht op 24 december 2014 rustig doen.
Toch wordt een nieuwe bestelling van 3.000 gloeilampen binnengebracht. 'Veel mensen willen nog een voorraadje
gloeilampen inslaan, omdat die steeds moeilijker te krijgen zijn', zegt Rekoert even rustend bij de vrolijk snorrende
gaskachel.
Het museum in het keldertje van het pand wordt eveneens door de nieuwe eigenaren overgenomen. Hier zijn oude
strijkijzers, geisers, gereedschappen en loodplaatsjes met de initialen van loodgieters uitgestald.
Geer, nog steeds met de auto pendelend tussen de woning in de Zilk en de winkel, en Marjon nemen op 12

december bij restaurant Southern Cross afscheid van hun clientèle. Daarbij wordt geld ingezameld voor Serious
Request.

