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Winkels en bedrijven op de Maasdijk 
 

Vlak na de oorlog waren er in Rossum nog redelijk 

veel winkels en bedrijven. Sommige daarvan 

waren klein, maar voor de Rossumse gemeenschap 

soms erg belangrijk. Maar wat in die tijd groot 

genoemd werd, stelt nu niet veel meer voor. Maar 

dat was in die tijd niet anders. De levensstandaard 

was ook niet zo hoog als tegenwoordig. De bakker 

bracht het brood nog zelf rond, met een grote 

mand voorop de transportfiets. Auto's zag je niet 

veel in het dorp. Alleen de dokter, de notaris en de 

freule hadden een auto. En natuurlijk ook Anton 

van Latenstein, die een fietsenzaak had, maar 

daarbij ook nog taxi reed. Hij had ook een met de 

hand te bedienen benzine-pomp. Welke winkels en 

bedrijven waren er op het Moleneind, waar de 

Waaldijk en de Maasdijk beginnen?  

Eerst de situatie op de Maasdijk. Op nummer 3 

bevond zich 'buitendijks' het schildersbedrijf van 

Cees van de Wetering. Je kon er behalve verf ook 

een nieuw behangetje voor je huis kopen. De 

vrouw van Cees, Jenneke, hielp je met het 

uitkiezen. Cees heeft dit pand later verlaten en 

heeft zijn bedrijf voortgezet in een huis in de 

Kerkstraat. Schuin tegenover het schildersbedrijf 

was Café Rival, dat door het echtpaar Schroot 

werd  gerund. Het lag op de hoek van de Maasdijk 

met de Slotselaan. Het café-gedeelte strekte zich 

over de volle breedte uit aan de Maasdijk. Op 

Maasdijk 6 was, in het rechter gedeelte van het 

woonhuis, de kapperszaak voor heren van Roelse 

gevestigd. De salon kende een sober, maar eiken-

houten interieur. Er waren  twee stoelen met 

draaibare zitting aanwezig. Op nummer 8 woonden 

Anton, Artje en Juultje Winkenius, een broer met 

twee zussen. Anton was kleermaker, zijn zus Artje 

gaf naailes en de andere zus, Juultje, verkocht in 

de winkel alleen maar Droste chocolade. Op 

Maasdijk 10 had Anton van Latenstein zijn 

fietsenwinkel. Hij repareerde fietsen in de werk-

plaats die in de garage was gevestigd. De benzine-

pomp stond aan de overkant van de dijk. Het was 

er een met handbediening. Anton had tevens een 

taxibedrijf. Zijn auto waarmee hij taxi reed had als 

kenteken  G 25. In de zestiger jaren is deze zaak 

over genomen door Gerard en Joke Juijn. Zij 

zetten zowel de verkoop en reparatie van rijwielen 

als het taxi-bedrijf voort. Het geheel is nu een 

woonhuis, met een prachtige voordeur.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Wat kon je op de Waaldijk vinden? 
 

Nu de situatie op de Waaldijk. Alle panden staan 

hier 'binnendijks'. Te beginnen met het hoekpand 

op het adres Waaldijk 1. In het benedengedeelte, 

waar nu 'Schippers welvaren' is, had Wim Hoskam 

destijds zijn bakkerij. Zijn woonhuis was in het 

gedeelte waar momenteel de PUP is gevestigd. 

Daarboven, op dijkniveau, had Geer Hoskam zijn 

café en feestzaal. Veel Rossummers hebben in dit 

café een potje biljart gespeeld. Er was in Rossum 

een biljartvereniging die café Hoskam als 

thuishaven had. Geer en Wim Hoskam waren 

broers. In het café- en feestzaalgedeelte is 

tegenwoordig restaurant Bistro Inpetto gevestigd. 

In het naastgelegen pand, Waaldijk 3, woonde 

 



Gerrit van den Bosch die elektricien was. Hij legde 

elektriciteit in Rossumse woningen aan. Daarnaast 

bevond zich de smederij van Arie van Hemmen. 

Van Hemmen was ook hoefsmid. Peter Beenen 

was het knechtje in de smederij. Vooraan rechts in 

de smidse stond een hoefstal om paarden die 

beslagen moesten worden vast te zetten. De geur 

van geschroeid eelt zal menig Rossummer zich 

nog herinneren. Arie van Hemmen was een vak-

bekwaam lasser. In die tijd werd nog veel met 

autogeengas gelast. Je kon het gebeuren in de 

smidse vanaf de dijk bewonderen. Op Waaldijk 5 

bevond zich het hotel-restaurant  De Gouden 

Molen. Dit restaurant is na de oorlog door Zus van 

Hemmen overgenomen van de familie Van den 

Haterd. Vlak na de oorlog kon men zich met de 

veerman vanuit De Gouden Molen nog over de 

rivier laten zetten. Er was een ambtenaar op het 

gemeentehuis die enige tijd van deze veerdienst 

gebruik heeft gemaakt, omdat hij aan de Betuwse 

kant woonde. Na het overlijden van de uitbaatster, 

heeft haar zoon, Broer Cretier, het restaurant 

geëxploiteerd en De Gouden Molen met zijn 

vrouw Alie van der Kaaij verder uitgebouwd. 

Tegenwoordig zwaait hun zoon Edwin de scepter 

van dit hotel-restaurant, dat bij velen bekendheid 

geniet. 
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Er wordt een perceel bos verkocht 

 

  In maart 1846 kan men in het Tiels weekblad de volgende advertentie aantreffen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Er worden door F.J. de Krijger, een bekende Rossummer in die tijd, 44 bomen verkocht die op een  

perceel in de buurtschap Geenweide staan. De verkoop vindt op 1 april 1846 plaats in de Gouden  

Molen te Rossum. De eigenaar ervan is A. Vissers. De Rossumse notaris H.J. van der Dussen handelt  

de verkoop af.  

 


