WINNAARS ‘ZOMERCOUPE’

Oudste ondernemer Roermond overleden
ROERMOND b Op 88-jarige leeftijd is vorige week Jo Teuwsen uit
Roermond overleden. Decennialang was hij hét gezicht van dierenspeciaalzaak De Munsterboog in de Hamstraat. Tot
enkele jaren geleden stond Jo
Teuwsen nog dagelijks achter de
toonbank van De Munsterboog
en mocht hij zich de oudste zelfstandig ondernemer van de
Roermondse
binnenstad
noemen.
Door Peter Hamans

In samenwerking met VIA
Limburg lanceert Clevers
IJssalon - met vestigingen in
Roermond, Arcen, Kessel,
Grubbenvorst, Plasmolen en
Tienray - deze zomer een selfie
actie. Lezers die bij Clevers een
selfie maken met hun ijscoupe
en deze sturen naar de redactie van VIA Limburg, maken
kans op een cadeaubon van
Clevers IJssalon! Hier weer een
paar winnaars. Stuur uw selfie
naar redactieroermond@
via-limburg.nl. Veel succes!

Jo was het prototype van de kleine
ondernemer die vocht voor zijn nering maar die ook steeds meer zuchtte onder de toenemende regelgeving
van de gemeente. Met lede ogen
moest hij toezien hoe de grandeur
van de Hamstraat en de binnenstad
verloren ging door de komst van
grootwinkelbedrijven die de kleine
man met de rug tegen de muur zetten. ‘Bij het Kruidvat verkopen ze
hondenbrood en zangzaad en bij een
kledingwinkel kun je tegenwoordig
ook vetbollen voor de vogels krijgen.
Dat kán toch niet? De kleine ondernemer is altijd de dupe’, zo maakte
Jo, die altijd vrijgezel bleef, zich boos.
De familiewortels lagen in het Duitse
Duisburg. In 1966 nam hij de zaak
van zijn vader Willy over die er in
1928 mee was begonnen. Vader
Teuwsen maakt onder meer furore
met drie ijskarren die hij stijlvol bemand door personeel in uniform
door Roermond liet rijden. Tijdens
een vakantie in Amerika gaf Jo zijn
ogen goed de kost en introduceerde
bij terugkeer in Roermond het fenomeen ‘petfoodshop’, de dierenspeciaalzaak. Samen met Gerda Beurskens van de even verderop geleden
hoedenzaak behoorde Jo Teuwsen

Jo Teuwsen, het laatste icoon van de Hamstraat (Foto Peter Hamans)
tot de iconen van de Hamstraat. Beiden konden goed met elkaar opschieten en wel zó goed dat menigeen
dacht dat er meer aan de hand was.
Om de binnenstad in die waan te laten, stapten Jo en Gerda een keer gearmd bij café Einig naar binnen waar
juist de VVD onder leiding van Jos
van Rey vergaderde. Daar kreeg men
te horen dat Jo en Gerda zich hadden
verloofd waarop een spontaan feest
losbarstte. Nadat Jo zijn ‘verloofde’
naar huis had gebracht, keerde hij terug naar Einig waar hij plechtig verklaarde dat het uit was met Gerda
‘want ze vroeg of ik ook een spaarbankboekje had’. Het was Jo Teuw-

sen ten voeten uit. De winkelier leefde niet alleen van de omzet maar ook
van het contact met zijn klanten en
de daarbij horende humor. Zelden
verliet een klant de winkel zonder te
zijn getrakteerd op een korte conference of een grap.
Enkele jaren geleden deed Jo Teuwsen de dierenwinkel over aan zijn
neef Guido Evers die hij van jongs af
de kneepjes van het vak had bijgebracht. Toch was Teuwsen nog regelmatig in de zaak te vinden, totdat dementie hem dwong tot een permanent verblijf in het Godshuis. Jo
Teuwsen is afgelopen maandag begraven.

