
In 1933 werd een begin gemaakt met de aanleg Provinciale weg en het 
talud  van de te bouwen hoge brug naar Weesp. Op die plek lagen het 
fraaie cafe-restaurant Geinzicht en de smederij van Fakkeldij. 
Beide werden gesloopt. De cafe-eigenaar, Venderbosch, begon verderop 
langs het Zandpad een nieuwe zaak, Kraantje Lek. Evert Smit beheerde 
vanaf 1958 tot de sluiting in 1987 dit cafe. 

Fakkeldij verhuisde de smederij naar de hoek Zandpad 60-Burg. 
Bletzstraat. Later opende hij nog een winkel in huishoudelijke artikelen 
ernaast.

1 Smederij Fakkeldij



Een eeuw geleden:

Oh, dat is honderd jaar 
geleden! Lang voor mijn tijd, 
denk je. Toch wil ik eens 
teruggaan naar het 
Weesperkarspel en met name 
het Geinbrug (Driemond) van 
1920. Komend van het Zandpad
(nu Provincialeweg) uit de 
richting Diemen sta je voor de 
houten Geinbrug. Je kijkt naar 
rechts en ziet een nagenoeg 

kale dijk met, zover het oog reikt, weilanden. Over de brug ligt verscholen achter 
bomen café Geinzicht met een fraaie houten veranda. Er zitten een paar heren, met 
hoed en snor,  op rieten stoelen buiten. Naast het café een grote  houten schuur van 
waaruit de slag van de hamer op het aanbeeld klinkt. Enkele mannen in ruime 
broeken en hemden, op klompen en met een pet op, zijn er druk in de weer. Het is de
smederij van Fakkeldij. Daarachter rijst het hoge silhouet van huize Schoonoord op.

Het is moeilijk deze plek nu te 
herkennen (omstreeks 1930). 
Hiernaast een gedeelte van de 
buitenplaats Schoonoord aan 
het begin van het Gein. Op de 
plaats waar nu de provinciale 
weg is aangelegd waren twee 
bedrijven: links Café Geinzicht 
en rechts daarnaast smederij 
Fakkeldij

Smederij Fakkeldij met op de 
achtergrond Huize Schoonoord.
Omstreeks 1930.



Het gedeelte van het Zandpad, voorbij de voormalige fabriek van Otten, kende 
een zestal middenstanders. Zo was daar bakker Koole, fiets- en motorenzaak 
Van Schaik, smederij Fakkeldij, melkboer Hoogenberg, Kapper Zwart en café 
Kraantje Lek.

Bakkerij Koole

Geen brood- maar koekenbakker. Verkocht naast koek ook snoep in de winkel 
op de hoek van het Zandpad/Burgemeester Mulstraat. In 1960 werd de 
bakkerij overgenomen door bakker Van Rheenen.

Rijwielhandel Arie van Schaik

Hij bezat een rijwielzaak met reparatie-inrichting, ook voor motoren en een 
taxibedrijf. Je kon er tanken en hij verkocht ook rookwaren. (foto 1930)



Kapper Zwart

Je ziet de kapper met leerling, ook wel inzeper genoemd. Hij moest de klanten 
inzepen, waarna de barbier de klant kon scheren. De kapper verkocht ook 
rookwaren

Kraantje Lek + slijterij

Foto schuin genomen, wel hier duidelijk zichtbaar dat het café iets lager ligt 
dan de weg op de voorgrond. Deze situatie bestaat daar nog. De bebouwing ligt
iets verlaagd t.o.v. de doorgaande weg (Zandpad).



Melkhandel Hoogenberg

Tot 1959 runde de familie Hoogenberg de zaak,  waarna het echtpaar Lagrouw 
de zaak overnam. Eerst werd er met paard en wagen gevent en later met een 
bakfiets.

Ook oliehandel Hofman (BP) en oliehandel Van Amerongen (Shell), deze laatste
familie ging langs de deur met garen en band. Beiden woonden in het laatste 
blok huizen aan het Zandpad.


