Verdwenen winkels - Kruidenier de
Bruin, Polderstraat 71

Verdwenen bedrijven - Café Muilwijk,
Polderstraat 56

Dit huis is in de oorlog in het kader van
de wederopbouw gebouwd. Jarenlang
had Leen Koolmees hier zijn viszaak. Hij
werd opgevolgd door zijn zoon Frans.
Van 1963 tot 1965 zat hier het snelbuffet “Pico”. In 1965 begon Kennedy hier
zijn cafetaria. Hij is in 1980 gestopt.
Verdwenen winkels - Tabakswaren
Leeuwis, Polderstraat 3

Van 1948 tot 1955 zat hier Adrianus de
Bruin met een kruidenierszaak. Eerder
zat in dit pand kapper Pieter de Bie en
daarna kapper Willem de Kloe.
Verdwenen winkels - Groente en fruit
Veen, Polderstraat 56

In 1941 nam Krijn Muilwijk het café
van zijn schoonmoeder over. Krijn is in
1959 op 53-jarige leeftijd overleden.
Zijn dochter Jannetje heeft nog enkele
jaren het café voortgezet.
Verdwenen winkels -Viswinkel Koolmees, Polderstraat 13
Van 1958 tot 1988 zat hier de tabakswinkel van mevr. (Nel) Leeuwis.
Zij had de zaak overgenomen van Piet
Veen.
Verdwenen bedrijven - Café restaurant Vogelesang Dam 67
In dit fraaie wederopbouwpand had
Bas Vogelesang van 1942 tot 1973 een
café-restaurant annex feestzaal onder
de naam “Het Vergulde Paard. Later zat
hier de disco “Het Paard”.

Hier zat de groentewinkel van Piet Veen.
Piet was ook grossier in groente en
fruit. De winkel werd hoofdzakelijk gerund door zijn vrouw en stond daarom
in de buurt bekend als de winkel van
Annie den Ouden. Hier heeft ook woninginrichting Wim de Jager gezeten.

Uitgave Open Monumentendag
Comité Alblasserdam, Historische
Vereniging West-Alblasserwaard
Met medewerking van
Gemeente Alblasserdam,
Restaurant Damzicht

“Nieuw gebruik, Oud gebouw”
Wandeling door Alblasserdam
10 september 2011
Verdwenen winkels en bedrijven
Deze route voert u langs gebouwen waarin ooit een winkel of en bedrijf gevestigd was. Vooral in de Kerkstraat waren vroeger
veel winkeltjes. Hieronder vindt u een summiere beschrijving van deze verdwenen winkels. Alleen de gebouwen, die er nu
nog staan en geen bedrijf meer huisvesten zijn hier behandeld. In de boeken “Alblasserdamse Winkels en Bedrijven in vroeger jaren” staat een uitgebreidere
beschrijving. Deze boeken zijn nog
steeds bij de Historische Vereniging
West-Alblasserwaard te koop. Langs
de route staat op een aantal huizen
een grote foto van de vroegere bestemming.
Te bezoeken monumenten
Langs de route staan ook vier monumenten die u, op Open Monumentendag tussen 10 en 16 uur, kunt
bezichtigen. Zij staan
hieronder vermeld en
zijn ook te herkennen
aan de Open Monumentendag vlag die
daar uithangt.

Routebeschrijving
U kunt iets van de route afwijken, door eerst het Ambachtsherenhuis te bezoeken. Daarna gaat u richting Dam en steekt
u over naar de Kerkstraat, deze volgt u tot aan de Oude Toren. Daarna via Meursingstraat en de Seniorstraat naar de
Randweg. Hier even links af naar de boerderij op nummer 116. Terug langs de Randweg. Via de Oude Torenbrug naar de
Vinkenpolderweg. Dan door de Polderstraat en over de Dam terug naar het beginpunt.
. De route is 2 km lang.
Kapiteinswoning, Cortgene 3
Tijdens de Open monumentendag is
het gebouw te bezichtigen
Ambachtsheerlijkheidhuis, Cortgene 9
Tijdens de Open monumentendag is
het gebouw te bezichtigen.
Restaurant Damzicht, Plantageweg 1

In het linkse huis zat achtereen volgens
Vishandel Lerensveld, modewinkel Verschoor en Groentehandel Louter. Thans
is hier Restaurant Damzicht gevestigd.
Rechts was de bakkerij van Deenik, later een cafetaria. Restaurant Damzicht is
mede sponsor van deze brochure.

In dit pand was van 1902 tot 1951
slagerij Deelen gevestigd, eerst vader
Teun en later zoon Dirk. Later (1951 tot
1988) was hier de slagerij van Theo de
Jong.
Verdwenen winkels - Manufacturen,
van den Oever Kerkstraat 19

Verdwenen winkels Slagerij Deelen/de
Jong, Kerkstraat 17

Hier begon Toon van den Oever in
1932, samen met zijn vrouw, een manufacturenwinkel. In 1970 is de winkel

wegens gebrek aan opvolgers gesloten.
Ook heeft hier een Vietnamees restaurant gezeten.

Verdwenen bedrijven - Kolen- en Oliehandel Vis, Kerkstraat 107

Verdwenen winkels - Kruidenier
Vastenhout Kerkstraat 31

Verdwenen bedrijven - Reparatie van
elektrische apparaten van Kaat, Kerkstraat 183

Verdwenen winkels - Groente- en
fruithandel Spruit Kerkstraat 31

Cees Spruit had hier tot 1957 een winkel voor groente, fruit en klompen. Ook
ging hij met paard en wagen langs zijn
klanten. In dit pand zat later de zuivelhandel van Verhaar.

Al voor 1900 had de familie Vastenhout een kruidenierswinkel. De laatste
Vastenhout was Daan, die ook met een
bakfiets met petroleum door het dorp
ging. In 1971 is het bedrijf opgeheven.

Van 1964 tot 1970 was hier in het onderhuis de werkplaats van loodgieter
Henk de Kloe. In het voorhuis was een
winkeltje voor gashaarden. In 1970
werd het bedrijf overgebracht naar de
rug-aan-rugwoningen, waarna het bedrijf in 1979 is gestopt.

Verdwenen winkels - Manufacturen
Visser, Kerkstraat 40

Verdwenen bedrijven - Begrafenisonderneming den Ouden, Kerkstraat 89

Verdwenen winkels - Zuivelhandel
Verhaar Kerkstraat 31

In 1957 nam Wout Verhaar deze winkel over en begon er een zuivelhandel.
Hij bezorgde ook melk, eerst met een
handkar, later met een “ijzeren hond”
en tenslotte met een busje. In 1970 is
de melkhandel verkocht.

Verdwenen winkels - Kruideniers- en
snoepwinkel Zuidervliet, Kerkstraat 130

In 1939 vestigde Kees(sie) Visser hier
zijn winkel in manufacturen. In 1954
werd de winkel gesloten, Waarna hoefsmid de Jong vanuit dit pand haarden
en kachels verkocht. Vóór Visser heeft
hier ook kleermaker Dirk van der Hoek
gezeten.
Rug-aan-rug woningen,
Kerkstraat 53-81

In dit deel van de Kerkstraat zijn
bij het bombardement van 11 mei
1940 veel gebouwen verwoest. Zo
ook het pand van wagenmaker en
“aanspreker”Cornelis den Ouden. Hij
liet hier een nieuw pand
bouwen. De stijl is net als de huizen op
de Dam Delftse School.Later volgde
zoon Nijs zijn vader Cornelis op. Thans
is het een huisartsenpraktijk.

Verdwenen winkels - Zuivelhandel
Verboom, Polderstraat 91

In deze 19e eeuwse boerderij zat tot
1995 een werkplaats voor de reparatie
van elektrische apparaten van Aart Kaat.
Hij plaatste ook TV-antennes.
Oude Toren
Tijdens de Open monumentendag
is het gebouw te bezichtigen. (begane grond)
Boerderij, Randweg 116
Tijdens de Open monumentendag is het
gebouw te bezichtigen
Verdwenen bedrijven - Bank en makelaar Romeijn, Vinkenpolderweg 2-4

Mina de Ridder en haar man Dirk Zuidervliet hadden hier ooit een kruideniers- en snoepwinkel.

In 1950 verplaatste Dirk Verboom zijn
melkhandel naar dit pand. Ook zijn
moeder bezorgde melk, waarbij zij met
een juk met twee emmers de wijk rondging. Tot 1990 werd de zaak door zoon
Jacob voortgezet.
Verdwenen winkels - Bakker Dijk, Polderstraat 82

Waterboerderij, Kerkstraat 175

Verdwenen bedrijven - Metsel- en Timmerbedrijf Karsdop, Kerkstraat 101

Verdwenen bedrijven - Aannemersbedrijf Stam Kerkstraat 37

In dat zijstraatje zat tot 1988 het aannemersbedrijf Stam. De Nieuw-Lekkerlandse aannemersfamilie vestigde zich ook in
Alblasserdam. Vader Jasper en zoon Wim
hadden hier hun bedrijf. De firma Stam
wordt nu geleid door de drie zonen van
Wim is aan de Kleine Beer gevestigd.

De familie was generaties lang schipper en brandstofhandelaar.
In 1943 nam Janus Vis de turf- en kolenhandel van zijn ooms Maarten en Willem over. Later werd ook olie verkocht.
De kolen en turf werden oorspronkelijk
via de Alblas per schip aan gevoerd. In
1975 stopte de oliehandel. De kolenhandel was al drie jaar eerder gestopt.

Enig overgebleven rijtje woningen van
dit type. Zij worden aan beide zijden bewoond. Zij zijn in 1852-1853 gebouwd
als arbeiders woningen. Enkele jaren
geleden is het complex gerestaureerd
en omgebouwd tot starterswoningen.
Vanaf 1853 tot 2004 was hier de smederij van de Barend en later van Johan
de Jong gevestigd.
Verdwenen bedrijven - Loodgieter de
Kloe, Kerkstraat 48

Jan Karsdorp kwam oorspronkelijk uit
Molenaarsgraaf. Hier had hij van 1954
tot 1958 zijn werkplaats. Daarvoor was
dit de timmermanswerkplaats van Pieter van der Plaat.

Dit is de enige overgebleven waterboerderij in Alblasserdam. De boerderij stamt
uit de 17e eeuw en heeft een authentieke
voorgevel, ramen met roeden en luiken.
Duidelijk is hier de waterkamer te zien
door de hoog geplaatste deur en ramen.
De vloer van deze kamer ligt hoger, zodat bij overstroming de kamer droog
bleef. De familie Verspui heeft hier ook
een melkhandel gehad.

Hier had Wout Romeijn zijn makelaarskantoor. Ook was hij Filiaalhouder van
Nederlandse Middenstands Spaarbank
(NMS)
Verdwenen winkels - Slager van Veen/
van der Linden, Polderstraat 108
Nadat Tinus van Veen in de oorlog in de
Centrale Keuken (gaarkeuken) gewerkt
had begon hij hier zijn slagerij. In 1948
deed hij hem over aan Joost van der Linden.

In 1941 begonnen de broers Henk en
Gerrit Dijk hier een bakkerij. Eerder was
hier de bakkerij van ’t Hooft, daarvoor
zat bakker van Bockhoven hier.

