6 Vroegere Bakkerij Smit

Bakkerij van Bakker M. Smit. In het raam een bord met de Proclamatie van de mobilisatie in
1914. Links het echtpaar Smit.

Als je het Zandpad oprijdt zie je een monumentale woning, de datering is met
jaartalankers geschreven: 1754. Het enige Rijksmonument van Driemond.
Hier was tot 1975 de bakkerij en winkel van de familie Smit gevestigd, drie
generaties lang. Het begon in december 1887 met Jan Smit, die de weduwe
Jansje van der Schaft trouwde, die daar al een bakkerij had.
Bij de aanleg van Provincialeweg in 1935 werd een deel van de bakkerij
gesloopt evenals het naastgelegen café ‘Geinzicht’ en de smederij ‘Fakkeldij’

Geinbrug, hoek ’t Gein en het Zandpad in ongeveer 1932.

Zandpad werd toen nog met een ‘S’ geschreven, links de woning van Van Beek, daarnaast
bakkerij Smit, waarvan een deel gesloopt werd.
De boot op de voorgrond is van turfschipper Henk van Dijk, de boot had de naam ‘De
Koophandel’.

Gedeeltelijke sloop bakkerij Smit (1933).

De bakkerij staat ook symbool voor de rücksichtslose aanslag die de moderne tijd pleegt op
kleine gemeenschappen.

Bakkerij Smit en links daarnaast Fietsenhandel ‘De Aanloop’ van Jaap van Schaik. Daar kon
ook getankt worden. Op de achtergrond houtopslag van firma de Groot.

Timmerwerkplaats van Egbert de Groot, vanaf 1911.

Egbert de Groot begon in 1911 als wagenmaker en ging daarna de bouw in.
Aan de schutting zit een tijdenbord van de bootdienst ‘Vecht en Zaan’. In Geinbrug heette
dit “Het bootje van half vier”. Het had een veerdienst tussen Loenen en Amsterdam.

Kruidenierswinkel Bleijenberg:

Vóór Bleijenberg in 1934 de zaak aan het Zandpad kocht werd deze bestierd door H.
Schipper. Deze vestigde zich in 1916 in Geinbrug, nadat zijn boerderij in Ransdorp tijdens
de Watersnood in hetzelfde jaar was ondergelopen.

Vader Gerrit Jan Bleijenberg, zoon Dirk, moeder Gijsbertha Bleijenberg-Bruidegom,
schoondochter Bep (Elisabeth Boomgaard).
Gerrit Jan Bleijenberg was naast kruidenier, ook parlevinker.

Kruidenierswinkel van G.J. Bleijenberg.

Bleijenberg, in achtergrond fabriek Otten.

Wilma echtgenote van Gerard, Gerard Bleijenberg, vader Dirk, moeder Bep.

Anekdote:
Zoonlief werd om een boodschap gestuurd. Hij kwam stikkend van de lach thuis:
‘Mam, Ome Dirk keek niet op of om toen ik binnen kwam en zei ‘Dag wijffie’ tegen me’.

