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18-25 augustus 1956 

Langs deze weg willen ondergetekenden hun oprechte dank betuigen aan de Fam. Stet, voor hun 
bereidwilligheid enz. daar onze vacantie voor 100% geslaagd is, dank zij hun medewerking. Wij bevelen hun 
dan ook aan een ieder aan. En hopen het volgend jaar weder van de partij te wezen.  
Dus cheeria 

J.F. de Blok                     Fam. Dijkstra 
A. Stoffels                      Amsterdam West 

 
 

 
Augustus 1957 
 
Leuke herinneringen aan de 
omgeving. Veel tekeningen 
gemaakt. Ook van de boerderij 
van fam Stet. Hoop hier nog 
eens terug te mogen komen. 
Vindt het hier zalig. Zo landelijk 
en vlak bij zee en duinen. 
 
Hans E. Oudmaijer 
 
 
Op de tekening: de achterdeur. 

 
 

 



 
17 augustus tot 21 augustus 1957 

Wij zijn van dit jaar voor het eerst met ons gezin 14 dagen met vacantie gegaan. Het adres ons door de Fam 
Bastiaans aanbevolen, is ons best bevallen. Oome Jan en Tante Ali zijn heel aardige verhuurders. En goed 
voor hun gasten. Tante Ali ik weet niet hoe ik dat zoo neer moet schrijven maar U en U man daar kan ik 
direct vriendschap mee sluiten. Wij hopen nog eens bij U beide terug te komen. En verder Gods rijkste 
zegen over U allen vooral over de kleine puk. 

Fam. Naeser 

 

 
 

Zomer 1957 

 

 
28 juni-9 augustus 1958 

Fam P. Spruit Amsterdam Z 

Voor het derde jaar hebben we hier onze vacantie doorgebracht en, als altijd, vinden we het hier heerlijk. 
Ideaal voor de kinderen en gemakkelijk voor moe. Maar een ding: Wil de fam Stet niet meer verhuren aan 
mensen met witte muizen? Ik zou niet graag het risico lopen, weer de hele dag op het strand te moeten 
zitten met een muis van de buren, al gun ik die beesten ook best een verzetje. Als tante Alie volgend jaar 
voor kleine kooitjes zorgt om mee te nemen, heb ik verder geen bezwaar. 

Onze dank overigens voor alles, ook namens poes Welletje. 
 

 

 

 



16-30 augustus 1958 

Door onze nicht hier aanbevolen hebben wij 14 dagen hier doorgebracht.  
Het heeft onze verwachtingen overtroffen.  
Zoo fijn stel die Stets 
de gasten die boffen 
Dagelijks hoor je tante Alie heeft u dit of dat 
Nooit word zij het leentjebuur zat 
De kinderen hebben het hier best naar hun zin 
Dicht bij de duinen, strand, bossen en zee 
Wij zijn hier allen zeer tevree 
En hopen volgend jaar hier terug te mogen komen 
Tot ziens Ome Jan en tante Alie 
Veel geluk en gezondheid hier aan het Kanaal 

Fam. Van den Bosch en kinderen, Amsterdam Oost 

 

 

 

Zoals u ziet… 
Zo lekker is fam Stet ook weer niet 

klokke 12 en eruit (’n dakloze) 
 

Ome Jan houdt de tijd bij, tante Alie houdt hem goed in de gaten.  

Links van ome Jan staat ome Gerard. 

Op de stoel moeder Bastiaans….. daarnaast tante Door Bouwer en Coby Bouwer.  
De baby is de dochter van Coby 

15 augustus 1958 

Tante Alie en Ome Jan onze 3 weken zijn jammer genoeg weer om. Nu we voor het 3e jaar weer hier zijn 
geweest bevalt het ons nog steeds opperbest, en we denken al weer aan het volgend jaar. Laten we dan 
hopen dat het weer ons niet in de steek laat, maar trots dit het waren weer heerlijke weken. En Tante Ali 
en Ome Jan bedankt namens ons allen voor de hartelijkheid en medewerking van uw ondervonden. 

Fa. Bastiaans Amsterdam W 

 



De schuur was wel wat klein 
Maar dat vonden we juist fijn 
We hoorden alles van elkaar 
Maar dat vonden wij niet raar 

Moe Bastiaans 

 

 

Familie Bastiaans, 1959 

 

Links in zwarte japon en schort: opoe Stet, daarachter staand: tante Door Bouwer,  

rechts van tante Door Joop Bastiaans, daarnaast Kurt (Bastiaans????) 

Rechts voor de deur ome Gerard (Bastiaans). 

Uiterst rechts Gerard Bastiaans, het meisje vooraan is een kleindochter van tante Door. 

 

 

 
25 juli-23 augustus 1959 

Het onderkomen voor de vacantie levert ons geen problemen meer op. Als vanzelfsprekend zeggen wij al 
volgend jaar doen wij dit of dat zoo, en zoo ook nu wij hier voor het 4de jaar zijn geweest. Het bevalt ons 
zoo goed, dat wij zelfs terug willen komen, ondanks cynische opmerkingen over geld verdienen enz. dat daar 
ons uit gesprekken nog wel iets anders is gebleken. Dank voor de genoten gastvrijheid en vriendschap en tot 
volgend jaar. 

Fam. Bouwer Amsterdam Z 

 



 
 

Alle badgasten mee in het schuitje…. Met Ome Jan. Ook Jan junior zit er al in!!!!  

Het schuitje ligt in de sloot achter de schuur.  

1959 

 

15 augustus - 29 augustus 1959  

 

Wij waren hier voor de 1e maal en hebben genoten van de mooie omgeving, zee bos duin plus mooi weer, daar 
de medewerking en hulpvaardigheid voor 100% was (van de fam. J. Stet) wat zouden wij dan nog meer 
wensen. Nogmaals prima. Hierbij nogmaals onze hartelijke dank. 

 

W. de le Porte 

Amsterdam W 

 

 

27 augustus 1960 

 

Dit is de 4de maal dat ik me vakantie heb door mogen brengen bij Tante Alie en Ome Jan. Ik heb hier een 
paar hele prettige weken gehad. En vooral de kermis was fantastis. 

Het weer was wel niet zo mooi. Maar ik heb me eigen toch wel vermaakt. 

Nou Tante Alie en Ome Jan bedankt dat ik me vakantie hier heb mogen door brengen. En ik hoop dat maar 
weer tot volgend jaar. 

Ria Coenradi Amsterdam W 

 



En dan de vriendin van Ria:  

Tante ali en Ome Jan, 

Ik sluit me volledig bij Ria aan. Ik heb hier vier heerlijke weken gehad. Ik vind het echt jammer dat we al 
weggaan. Nou daag Tante Alie en Ome Jan, Jan, Andre en Bea. Tot volgend jaar. 

Bep Bastiaans Amsterdam W 

 

 

West Friesland aug. 61 
 
Al ben ik in de Jardin de Knots geboren, 
toch kan de Westfriesedijk mij wel 
bekoren. 
En al ben ik geen jongen van ’t platteland, 
aan de Hargervaart heb ik m’n hart 
verpand. 
Een ding vond ik echt niet fijn. Toen ik 
viste vroeg een karper: He jij bent toch 
niet Piet Konijn. En terwijl hij zijn dikke 
vislip liet hangen, sprak hij, dacht je nou 
heus dat ik me door zo’n Jordanees liet 
vangen. 
Ook de snoek & baars lieten verstek gaan 
en kon ik met een leeg net terug naar 
Mokum gaan. 
Ook het weer dat zat wat tegen als ’t niet 
hard waaide hadden we regen. Maar zelfs 
met een beetje heimwee naar ons woninkje 
in de Jordaan, konden wij toch met vele 
prettige herinneringen van hiergaan. 
 
Fam H. Pennink Amsterdam 

 
 

 

 

 

 
Zomer 1961 12/8-26/8 depressie gevolgd door depressie  

Deze zomer zal bekend blijven in de geschiedenis als een van de slechtste zomers.  En in deze zomer 
hebben wij voor het eerst onze vacantie doorgebracht bij de Fam Stet. Niettegenstaande het slechte weer 
zijn de 14 dagen omgevlogen. Onze jongens (6 stuks) hebben zich zo vermaakt dat ze met tegenzin naar 
Amsterdam terug moesten. Met de boeren het land op, vissen en bootje varen is voor onze jongens een 
vermaak geweest waar ze het hele jaar op kunnen teren. Naar zee, strand, bos en hei zijn we maar weinig 
geweest. Gelukkig hebben we het toch gezellig gehad vooral ’s avonds was het heel gezellig met de fam. 
Stet en fam. Bastiaans. Alles te samen kunnen we zeggen dat de vacantie toch niet mislukt is en hopen we 
op een volgende keer beter. 

Familie van Schaick 
Amsterdam W 



  

 

29 juli tot 26 augustus 1961 
 

Reeds voor het 6de jaar 
Stonden wij weer klaar 

Pa, Moe, Ben, Joop en Kurt 
Bep, Cis en Jan 

Dat was het hele ratteplan 
Om naar fam. Stet te gaan 

Om de vakantie stond bovenaan 
Ook opa, Nel en Gerard 
Vinden het hier wel wat 

Wij allen kunnen ons best hier vermaken 
Zonder in conflict te raken 

Jan Bas en Jan Stet 
Die hebben ook altijd pret 
Ook tante Ali en oom Jan 

Zijn menschen waar je op rekenen kan 
Al was het weer niet erg mooi 

Wij vielen toch wel eens uit de plooi 
Dus tante Ali en Oom Jan 

Bedankt voor alles en dat is het dan 
Wij hopen dan ook weer 

 
Tot de volgende keer 

Fam. Bastiaans 

 

 
 

 
 

 
14 juli 28 juli 1962 
 
Het eerste lustrum hebben wij deze zomer mogen 
vieren. Wie had dit gedacht. Maar dit vindt zijn 
oorzaak de Gast Heer en Vrouwe zich zo geheel 
geeft om het ieder naar zijn zin te maken. Ook dit 
jaar was het geval. Wij willen u daar dan ook dank 
voor zeggen. En wensen u met Oma het aller beste 
toe. 
 
Fam. J. ??? (onleesbaar) Amsterdam W 

 
 

 

 



20 juli - 3 augustus 1963 

Zonder ooit t kijken hoe het was kwamen we bij de fam Stet terecht. De ontvangst en het verblijf waren 
het tegenovergestelde van zeer slecht, dat is buiten kijf. We wensen u Gods zegen voor de komende 
gebeurtenis in uw gezin en hopen dat U een goed gezonde zoon of dochter mag ontvangen, waar naar door U 
nu reeds met blijdschap en vreugde wordt uitgezien. De attentie die we van U mochten ontvangen bij onze 
12½ jarige huwelijksdag zullen we niet vergeten aangezien het ons blij en dankbaar maakte. We wensen U 
allen veel sterkte en kracht om dit mooie werk voort te zetten en zullen het prettig vinden als u ook vanons 
vacantiegangers de ware dank mag ontvangen. Nogmaals veel dank voor uw spontane hulp en attentie en naar 
we wensen tot ziens. Ook Oma Stet van harte gegroet en sterkte gewenst 

Fam. J.Keck     fam P. Keck-Davids Dies en Peter, Amsterdam   

 

De schuur die (in drieën) verhuurd werd. In de deuropening mevrouw Keck en zoon???? 

 

Vacantie Augustus 1964 

Het 9e jaar is weer voorbij en wij hebben het weer prettig gehad dat wij nu al weer hopen dat wij het 10e 
jaar weer mogen komen. Door de velen jaren hier te zijn komen wij steeds meer vrienden krijgen. Door de 
fam Stet werden wij opgenomen in het kermisochtendje daar zijn wij flink vrolijk geworden door de dorst 
die wij hadden en steeds maar gelest werd. Nog bedankt Alie en Jan voor de mooie kermisochtend het was 
Zoo hoor. En omdat het Zoo was en de fam. Stet ons Zoo opgenomen heeft in de feestvreugde hebben wij 
veel vrienden gekregen waar wij ook zijn uitgenodigd bij fam v.d. Berg kwamen wij ook op de koffie en Pa 
Bastiaans was goed op de koffie hij had zoo veel gedronken dat hij niet meer kon en stilletjes wegging. 
Maar oom Jaap had dit door en tikken tegen het raam maar Bassie dorst niet om te kijken en ging vlug naar 
het bed. Ook het afscheidsavondje van Fam Seitner  was leuk en bij fam. Verduin kwam het ook weer tot 
een prettige avond een dubbele verjaardag daar gevierd. Ben Verduin en oom Luit het zat aan alle kanten 
goed wij vonden het jammer dat de vacantie weer voorbij is maar het wordt na al dat feesten weer tijd  dat 
wij weer aan het gewone leven gaan denken en daarom is het goed dat wij weer naar Amsterdam moeten. 
Nogmaals Alie en Jan onze hartelijke dank voor alles wat je voor ons gedaan hebt ook namens onze kinderen 
en wij hopen het volgend jaar weer in gezondheid hier te mogen komen ook hoop ik dat fam Bouwer weer 
gelijk bij ons is want Bouwer en Bastiaans horen bij elkaar in de vacantie. 

Nu luitjes heel hartelijk bedankt voor alles 
Bastiaans, Amsterdam    

 



 

 
14/6/69 – 28/6/69 
 
 
Nadat ik 11 jaar geleden hier ben geweest 
met mijn ouders en broer kwam ik nu 
terug met mijn eigen gezin. We hebben 
het erg maar ons zin gehad het weer had 
mooier kunnen zijn. 
Voor de fam. Stet is niets te veel dat 
bleek wel toen een van onze poezen weg 
was gelopen en Bea de hele school vroeg 
of een van de kinderen de poes had 
gezien. Nogmaals onze dank Bea. 
Verder onze dank voor de genoten 
gastvrijheid en tot ziens. 
 
Fam. P. van Tuin 
 

 
                                                                   

 

 

23 juli -13 augustus 1966 

 

Deze keer maar kort en krachtig. Alie en Jan hartelijk bedankt voor alle medewerking die het mogelijk 
heeft gemaakt, dat wij ook deze keer: de 8ste in successie bij jullie, de 11de in totaal hebben kunnen 
doorbrengen en wat bij ons betreft bij leven en welzijn tot volgend jaar. 
Wij hebben het altijd naar onze zin gehad, en ook nu kijken wij met genoegen terug, ondanks het feit dat de 
weersomstandigheden minder gunstig zijn geweest, wat ik jammer genoeg niemand in zijn schoenen kan 
schuiven zoals mijn gewoonte is. 
Ook nog bedankt namens Oma, en namens Coby en Bertus, voor de inschikkelijkheid waarmee voor hen een 
plaatsje werd ingeruimd.  

Nogmaals, deze weken zijn omgevlogen, en wij hopen het nog enige malen te kunnen herhalen.  

Namens de gehele familie, Luit 

 

En dan de laatste foto van het gastenboek….. 

 



 
 

De vier geslachten Bouwer, 11 jaar geweest. 

De foto is gemaakt in augustus 1966, voor het huis. De aanbouw uiterst rechts is de (vroegere) keuken van Opoe Stet. 

Oma Bouwer, tante Door, Coby en haar dochter, verwekt in Warmenhuizen….  

De gezonde Warmenhuizer jongemannen wisten de stadse jongemeiden op ‘t Bossie gauw te vinden!  

 


