4 Voormalige Slagerij Dalmulder

Dit is de voormalige slagerij Dalmulder. Een echte slagersfamilie met een zestal
zaken in diverse plaatsen. Twee in Weesp, waar het allemaal begon. In 1927
wordt dit filiaal in Geinbrug geopend door Nicolaas, in 1946 opgevolgd door
Jan en in 1969 door Mourits. Hij stopt in 2003 en de zaak gaat Cees Venema,
die al vanaf z’n veertiende werkzaam was in de slagerij. Helaas trok men veel
meer dan vroeger naar de grote supermarkten met goedkope producten. In
2005 moest Cees sluiten. Een gemis voor het dorp, want de geleverde waar
was van hoge kwaliteit en men kwam van heinde en ver, met name voor de
bekroonde ossenworst.
De foto is gemaakt in de eerste jaren na de oorlog toen het vlees nog op de
bon was en het aanbod soms mager, waardoor niet iedere klant vlees voor zijn
of haar bonnen kon krijgen.

In 1969 nam Mourits Dalmulder de zaak van zijn vader Jan over. Hier is het echtpaar
Dalmulder met hun hulp druk bezig in de winkel.

Slagerij M. Dalmulder (1990), links: Greet, rechts: Mourits

OVERIGE MIDDENSTAND BURG. BLETZSTRAAT

In 1922 werd Geinbrug uitgebreid met 58 woningen gebouwd door de
plaatselijke woningbouwvereniging “De Goede Woning”. De nieuwe straat
werd genoemd naar de toenmalige burgemeester. Links ziet u de
kruidenierswinkel van Jan Millenaar en rechts de slagerij van Jan Dalmulder.
De middenstand was ruim vertegenwoordigd in de Burg. Bletzstraat. Aan het
eind stond de drukkerij van Beekveld. Verder waren er de elektriciteitzaak van
Lieverst, kruidenier-annex drogisterij Millenaar, Breed, de groenteman en
Centra-kruidenier Meester.

Dit is de kruidenier-annex drogisterij van Millenaar midden jaren 50. Met de
bouw van de Burg. Bletzstraat in 1923 kwam hij met zijn zaak uit het Gein en
vestigde zich hier. Het hele pand is nu wit geschilderd. De laatste kruidenier,
Jan Millenaar overleed in 1981. Hij was een markante man, die een eigen
krantje uitgaf en zeer bedreven was in gelegenheidsgedichten. Rond de
annexatie in 1966 van Weesperkarspel door Amsterdam, betoonde hij zich een
vurig en welbespraakt tegenstander.

Op de hoek van de Burg. Bletzstraat en het Zandpad kwam de
kruidenierswinkel van Marietje van Gems, vervolgens familie Meester en
daarna familie Spek.

Pand familie Mooiweer:

Wagenmakerij en ook rijwielhandel Mooiweer lag aan het begin van wat later de
Burg. Bletzstraat zou worden. Foto uit 1929.

Het oude pand werd door brand verwoest. Mooiweer liet dit gebouw neerzetten en
ging met taxi’s rijden.

Later vestigde zich Maarten Breed als groenteboer in het pand opgevolgd door zijn
winkelbediende P. de Bruin.

