
Welke winkels, bedrijven, 

cafés en andere 

middenstanders zagen we 

vroeger in Ottersum? 



























 Harrie van Bergen 1880 – 1954: timmerman 
 Mina van Bergen 1881 – 1975 /Hannes Rutten:  

     metselaar 
 Jaap van Bergen: 1883 – 1966:  timmerman 
 Jan van Bergen: 1885 – 1967: :  schilder 
 Frans van Bergen 1887 – 1973:  landbouwer 
 Wim van Bergen: 1889 – 1972:  timmerman 
 Koen van Bergen: 1890 – 1976:  timmerman 
 Karel van Bergen: 1892 – 1978:  onderwijzer 
 Stina van Bergen: 1894 – 1975:  winkel 
 Maria van Bergen: 1897 – 1965:  
 Theodora van Bergen: 1900 – 1900: 

 















 





Piet Voss – Hermsen 

Lag in de Aaldonk 

Verkochten o.a. snoep, peperkoek in een 

speciale kist 

Wat kruidenierswaren 

Tot 1942/1943: geen bevoorrading meer 

 

 











 1. Smederij van Fleuren 
 

 2. SMID: Joseph Otto Bossmann.  
  Geb. te Reydt 23-03-1896 en gehuwd met Maria 
Theodora Fleuren geb. te Ottersum 27-02- 1894 
De smederij was rond 1926 op de plek waar nu 
Geurts is  aan de Nijmeegseweg. 
Daarna St. Janstraat. Bossmann: bouwde ovens voor 
de boeren waarin ze 10 tot 12 broden konden 
bakken 
Bossmann woonde in het huis waar later Thej 
Hendriks kwam te wonen (1945) 
 3. Later: Smederij van Piet Geurts: grofsmid 















Verkochten allerlei producten 

Zoals: Borstels, bezems 

Gingen venten 

Verkochten ook: ZOERE HÈRRING: kon je 

daar gaan halen in een pannetje, op een 

schaal, enz. 

Hèring was niet 

 schoongemaakt 



















Niet alleen horeca 
Vaak een winkel erbij 
 ‘t Zwaantje: rijwielhandel 
De Pub: winkel met koloniale waren : uit 

de voormalige koloniën: Het betrof 
voornamelijk voedings- en 
genotmiddelen zoals koffie, thee, cacao, 
tabakswaren, (riet)suiker, specerijen, 
aardappelen en palmolie. 

De Pub: zaadhandel (voorjaar bestellen) 







Koloniale goederen uit de voormalige 

koloniën (Indië) 





Eerst Zwaantje (Met ‘Z’) 

Daarna ‘Dancing Modern’ 

Nu weer: ‘t Swaantje (Met  ‘S’) 

 In de jaren zeventig: De top van de 

Nederlandse muziekwereld trad hier op! 

Golden Earring, Earth & Fire, Brainbox, 

Normaal, Peter Koelewijn, Doe Maar 

 







 















Riny Manders/Fam. Veldkamp; ‘De 

Blauwe Bar’ 

Ponjee, Nijholt, Weijers, Eijkmans: 

‘Taverne’, ‘Genotter’ 

 ‘Praothuus: Mat Nabben 

Ben Konings/Joost Konings: 

 















Sinds Lies’ broer Jan twee jaar geleden 

een een radio/tv-winkel opende en aan 

de tegenoverliggende zijde buurman 

Koos ten Haaf drukdoende is nieuwe 

plannen te verwezenlijken kon men niet 

anders dan getuigen dat het aanzien van 

het dorpscentrum aan aantrekkelijkheid 

heeft gewonnen. 







Meer en meer bewijst de middenstander 

van Ottersum dat hij de tekenen des tijds 

doorstaat en als het even kan, inwendig 

en uitwendig zijn zakenpand restaureert. 

Terugziend op de catastrofale toestand 

van twintig jaar geleden, toen een moe-

getobd volk terugkeerde van de 

evacuatie-reis, mogen we konstateren dat 

het niet bij de pakken is gaan neerzitten. 







 Johannes Vullings die omstreeks 1903 startte met een 

meervoudige zaak. Een zeer ondernemende 

belangrijke zakenman in Ottersum in zijn jaren. Hij 

bracht in de omgeving overal bij de bakkers de 

Koningsgist uit Delft. Hij haalde zondagmorgen veel 

mensen op achter in de Panoven en de Aaldonk en 

bracht deze naar de kerk. Na afloop van de mis had hij 

al deze klanten in zijn cafe Hoek van Holland en 

verkocht aan zijn klanten uit zijn winkel met koloniale 

waren. Later kwam daar ook nog textiel bij en hij had 

de eerste benzinepomp en autogarage  in Ottersum. 

Velen kwamen bij hem telefoneren omdat bijna 

niemand toen een telefoon had. Eerste tv: kinderen 

gingen hier het ‘Kinderuurtje’ kijken. 















































 







Had een speciale oven: ‘Köningswinter 

oven’: speciaal gestookt 

De oven was overgenomen van zijn vader 

Aan de zijkant werd deze oven gestookt 

met takkenbossen 

Nog te zien in het Openluchtmuseum 

Later: friettent 









Naalden, garen, lakens, enz. 



Toon Schoofs (St. Janstraat) 

Thijs Lamers (‘t Zand) 

Wat langer geleden: Wittenaar 

(Wilhelminastraat) 



 



 



Frans Heldens:  was aanemer en had een 

timmerwerkplaats (Joop Gröniger, Jacob 

Blenkers) 

Startte met een ‘Doe het zelf’ zaak 

1971 – 1990:Jan Hoesen 

 ‘OSWE’ Maak het zelf 

Begin jaren negentig: De A-markt 

Nu: onderdeel van Arts bakkers 

 









 Jaap van Bergen 

Harry Terburg 

Huub/Frits Giesbers 

Piet Heldens 





Slager Derks: tot begin jaren veertig 

Melkhandel/winkel van Jan Linders 

(1955) 

Karel van Bergen (kort de winkel) 

Harry Terburg: 1967 



 



















Gerrit Rutten 

Lam Coopmans (architect)  

Lin Verhülsdonk 

Toon Noij 

 

Eerder: o.a. ook nog Kersten 

(Nijmeegseweg), Peters (‘t Venn), Piet 

Toonen 







Eerste steenlegging 





Geert Jacobs (Kleine Weg) 

Toonen (Ottersumseweg) 

Arnold Roelofs (Siebengewald) 

 







 





Lang geleden: Huis tegenover Jos Arts: 
Dhr. Vos 

Ging in 1927 met pensioen 
1 febr. 1927: Maria Hermsen neemt 
   het over 
Augustus 1927: opening nieuwe 

postkantoor (Huis van Leon Herm- 
Oma: beheerder                        sen)                             
Opa: besteller (Lin de pó.st) 
1963: pensioen                             1937 
 







 



Poststation werd 

Postagentschap in 

De oude kapelanie 

Beheerder: 

Gerrit Vullings 



 













































 





Leo linders:  Melkboer in Ottersum 

Schriemer: ‘Woonwinkeltje’ in de 

voormalige boerderij aan de St. Janstraat 

Kappers: Schouwenberg, zijn vrouw 

Truus en dochter 

   Bep 





De historische werkgroep 

bedankt iedereen die foto’s 

beschikbaar stelde. 

De mensen die ons verhalen 

vertelden, of andere informatie 

gaven om deze avond in te vullen. 

 

Tot volgend jaar 


