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Winkels en bedrijven in de jaren 1945 tot 1960 

 
Kort na de Tweede Wereldoorlog waren er in 

Rossum nog een groot aantal winkels. De meeste 

daarvan waren betrekkelijk klein, want wat in die 

tijd redelijk of groot werd genoemd, stelt 

tegenwoordig niet veel meer voor. Maar je wist niet 

beter. De levensstandaard was in de jaren na de 

oorlog lang niet zo hoog als nu. De bakker bracht 

het brood nog zelf rond met een grote mand voorop 

een transportfiets. Er waren in die tijd maar enkele 

mensen met een auto. De dokter had er een en de 

notaris en de freule. Gewone mensen hadden geen 

auto. Ook Anton Latenstein had een auto. 

Natuurlijk, want hij had behalve zijn fietsenzaak op 

de Maasdijk ook een taxibedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke winkels waren er verder op de Maasdijk? 

We bedoelen de Maasdijk, komend vanaf Romen, 

tot de stoep van de Kerkstraat.  

 

Op  nummer 88 kon men de winkel van de dames 

Cor en Dirkje Rexwinkel aantreffen. Zij verkochten 

kruidenierswaren, maar hadden ook allerlei 

drogisterijartikelen. En bijvoorbeeld ook uierzalf.  

Daarnaast, op nummer 82, had Gerrit Vervoort een  

klompenmakerij. Hij vervaardigde handmatig 

klompen, waar zijn zonen hem bij hielpen. Gerrit 

had tien kinderen, vijf zonen en vijf dochters. Veel 

mensen droegen in die tijd nog klompen. Gerrit's 

vrouw Tonia verkocht de klompen in de winkel. 

Eén van zijn zonen was Gerard Vervoort, die 

schoenmaker werd en zijn schoenmakerij eveneens 

in het pand Maasdijk 82 uitoefende. Gerrit stond in 

Rossum en omstreken overigens ook nog bekend 

om zijn vleesrokerij. Hij verstond de kunst van het 

roken voortreffelijk. 

 

Vlak naast Gerrit Vervoort had, op nummer 80, 

Arnold van Meurs een kruidenierswinkel. Hij runde 

die samen met zijn vrouw. Toen Arnold ermee 

stopte, begon Dirk van Hemmen in dit pand korte 

tijd een winkel in huishoudelijke artikelen. 

Loodgieter Van Benschop nam dit pand over. Hij 

woonde er. In de schuur naast het huis oefende hij 

zijn loodgietersbedrijf uit. Mevrouw Van Benschop 

zette de winkel in huishoudelijke artikelen van Van 

Hemmen in dit pand voort.  

 

Op de Maasdijk met nummer 74 had Hannes 

Huibers een boerderij en een kleine slagerij. Je kon 

bij Hannes behalve vlees ook melk kopen. De 

voordeur van de boerderij bevond zich aan het 

Baarpad. Achter de boerderij is er nog steeds de 

schuur voor de koeien. Aan het Baarpad bevindt 

zich nog steeds het (gerenoveerde) slachthuisje, dat 

oorspronkelijk nog ouder is dan de boerderij.  

 

Op het pand aan de Maasdijk 70 verkocht Jan van 

Hoften allerlei electra-artikelen. Ook zijn vrouw, 

Corrie Latenstein, werkte in de winkel mee. Aan de 

linker kant van het huis woonde de familie Van 

Hoften, die oorspronkelijk uit Heerewaarden kwam, 

en aan de rechter kant van het huis was de winkel. 

In dit pand woonde tot in de Tweede Wereldoorlog 

het joodse gezin Van Gelder.  

Jan van Hoften heeft in het begin van de jaren '60 

een nieuw huis met winkelruimte laten bouwen aan 

de Burg.Van Randwijckstraat. Van Os, die op 

markten onder meer schoenen verkocht, betrok dit 

pand nadat Van Hoften het had verlaten. Hoewel hij 

marktkoopman was die schoenen verkocht, kon je 

ook schoenen in zijn winkel kopen. 
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        de winkel van Jan en Corrie van Hoften, Maasdijk 70             het slachthuisje achter de boerderij van Hans Huiberse 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Uitwisseling met de fanfare van Kerkdriel  

 

In 1904 is de heer H.Sars uit Kerkdriel 'directeur' - 

of wel 'dirigent'- van de fanfare in Rossum. De 

fanfare is in het begin van het jaar 1904 opgericht 

en de leden zijn vol enthousiasme aan de repetities 

begonnen. De resultaten zijn bemoedigend, zodat 

de jonge vereniging haar kunde graag aan het 

Rossumse publiek wil laten horen. Dit gebeurt op  

24 juli 1904. Men heeft de fanfare uit Kerkdriel 

uitgenodigd voor een gezamenlijk concert, dat 

waarschijnlijk plaats vond in de Harmonie, een zaal 

naast het gemeentehuis. Spoedig daarna geven de 

beide fanfares van Kerkdriel en Rossum een 

gezamenlijk concert in Kerkdriel. Sars is ook daar 

de dirigent van. De Tielsche courant neemt van 

beide concerten een kort verslag op.  

 

 

 

 

 

  


