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Uit de serie: Verdwenen Bedrijven in De Rips.
Hierin wordt de geschiedenis beschreven van bedrijven die op De Rips
gevestigd waren. Dit kunnen eenmansbedrijven zijn, maar het kunnen ook
grotere bedrijven zijn geweest. Velen hebben een bijzondere stempel
gedrukt op de sociale leefomgeving van ons dorp. Ook kunnen beroepen
worden beschreven van Ripsenaren, hier woonachtig, en die een bijzonder
vak uitgeoefend hebben.
De schoenmaker en schoenwinkel.
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In De Rips werkte vanaf 1954 de schoenmaker Toon Koenen. In 1956
bouwde hij een nieuw huis met kelder aan de Burg. Wildenberglaan. In de
kelder kwam de werkplaats en op de begane grond kwam de
schoenwinkel die werd gerund door zijn vrouw. In 1963 vertrok het gezin
naar Gorinchem en kwam in zijn huis Antoon en Marie de Kleijn-Lemmens
te wonen. Zij hebben de schoenwinkel nog tot 1979 aangehouden. Toen
was het niet meer rendabel om in een kleine plaats als De Rips nog
schoenen te verkopen.

▲ Een tafel met schoenmakers gereedschap. Foto: Oudheidkamer Deurne
Heemkundekring Hendrik Ouwerling.
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Schoenhandel en reparatiebedrijf Antoon Koenen1 1954 -1963.
Toon Koenen is rond 1954 van Holthees naar De Rips
gekomen om hier het schoenmakers vak uit te oefenen. Hij
was kostganger bij het echtpaar Lei en Tina Joosten-van der
Heijden. De familie Joosten woonden in een witte
arbeiderswoning aan de Ripsestraat no 16.
Voor wat extra inkomsten, verhuurden zij de voorste kleine
kamer van ca 2x4 m aan Toon Koenen, die hierin zijn zware
schoenlappers-naaimachine stalde. De mensen uit het dorp
wisten het al snel, voor schoenreparaties ga je naar Toon
Koenen.
► Voorbeeld van een arbeiderswoning met de voorkamer
rechts naast de voordeur waar Toon bij Lei Joosten begon.
Op deze foto de woning van Janus van der Pol.
Toon was inmiddels getrouwd met Louise Gertruda Janssen
en hij zag kans om een stuk grond te kopen aan de
Burgemeester van de Wildenberglaan no. 11. Hij liet hier in
1956 een woonhuis bouwen, waarin aan de voorzijde de
schoenenwinkel was gevestigd. Onder het woonhuis was een
grote kelder waar Toon zijn naaimachine en alle andere schoenlappers benodigdheden had staan. Aan
de achterzijde van het huis kon men de kelder bereiken via een schuin aflopende betonnen vloer.
In De Rips werden 4 kinderen geboren, Petrus, Carolus Jacobus en Johanna. Toch zag Antoon elders
meer kansen en in 1963 verkocht hij het huis aan Antoon de Kleijn uit De Rips. Zelf is hij met zijn
gezin naar Gorinchem vertrokken.
Antoon Koenen was een gedreven en zeer goede voetballer van Fiducia 1 die zijn voetbalkunsten in
Holthees had geleerd. Het was dan ook een sportieve aderlating toen hij uit De Rips vertrok.
Hannie Ploegmakers vond het als kind heel bijzonder om zo naar beneden te lopen en schoenen te
halen of te brengen die kapot waren. In die tijd werden nog heel veel schoenen gerepareerd zoals
jongensschoenen waarvan de neuzen kapot waren gegaan tijdens het voetballen.
Ben Beckers ging, zo rond zijn 12de jaar, Toon helpen met schoenen lappen. Hij mocht wel eens de
schoenzolen insmeren met de grote kwast die altijd in de zeer sterk ruikende lijmpot klaar stond.
Echter nog leuker was om zo veel mogelijk kleine schoenspijkertjes tegelijk in de mond vast te
houden en die één voor één in de losse schoenzool te slaan waarna de schoen weer gerepareerd
was.

1

Niet te verwarren met Anton Koenen die later elektricien op De Rips werd en later een electriciteitszaak runde.
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Schoenhandel Antoon en Maria de Kleijn-Lemmens 1963 - 1979.
Antoon de Kleijn is geboren te De Rips op 19-2-1936 aan de Oploseweg no 3. Maria de KleijnLemmens geboren te De Mortel op 20-7-1938.
Nadat Antoon de lagere school had doorlopen, ging hij als 15-jarige
jongen voor zijn vader met de fiets naar de winkel Van Houtert in
Gemert om daar kapok te halen. De kapok was verpakt in
onhandige jute zakken van zo’n 25 kg met een lengte van 2 meter
en een doorsnee van circa 50 cm. Een zak ging dan dwars op de
pakkendrager van zijn fiets en dan moest hij heel goed opletten dat
niets werd geraakt onderweg. Thuis aangekomen hoorde Antoon
dan wel weer, bij welke klant in de Peel hij de kapok moest
afleveren.
Kapok werd in die tijd nog veel door de mensen gebruikt als
vulmateriaal in hoofdkussens en matrassen. Het was moderner dan
het kafstro dat eerst werd gebruikt. Kapok is een zachte vezel uit de
rijpe vruchten van de kapokboom.
► Gebarsten kapokzaden.
’s Avonds hielp Antoon met dorsen bij de boeren bij het dors- en loonbedrijf Frans Ploegmakers. Later
kreeg een vaste baan bij Wim van den Berg op boerderij de Friesche Peel aan de Deurneseweg te
Oploo. Hier verrichtte hij alle gangbare werkzaamheden.
Zijn vader Toon de Kleijn had een
manufacturenzaak aan de Ripsestraat.
Met de auto ging Toon sr. samen met
dochter Riek naar mensen toe om textiel
en andere spullen te verkopen.
In 1954 behaalde Antoon zijn
autorijbewijs en nam het werk van zijn
vader en zus over. Als handelsreiziger
bezocht hij met de luxeauto de klanten
huis aan huis om allerlei goederen te
verkopen zoals ondergoed, beddengoed,
huishoudelijke artikelen, enz.
◄ Antoon met zijn jongste broer Willy
voor de Ford Perfect luxe auto die
achter het woonhuis/winkel staat. Met
deze auto van de familie De Kleijn,
bezocht Antoon zijn klanten.
Maar al na enkele jaren,1956, kwamen er volgens Antoon op De Rips zo’n zeven handelsreizigers
rond. Er was geen droog brood meer mee te verdienen en daarom stopte hij er mee. Hij had
inmiddels zijn vrachtwagenrijbewijs behaald en kon chauffeur worden op een Mercedes vrachtauto
voor veevervoer. Het was wel zwaar werk, want het te slachten vee werd ’s nachts nog met de hand
geladen. Daarna vertrok men naar de slachterij in Gieten boven Assen in Drenthe. Later heeft Antoon
ook in de wegenbouw asfalt gereden voor de opdrachtgever Schaepers en De Bont uit Eindhoven. Dit
was een van de klanten van Harrie van der Heijden.
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Een huis kopen met een schoenwinkel.
Op een gegeven moment in 1963 kwam Antoon thuis van zijn werk en vader Toon zei: “Er staat een
huis te koop op De Rips. Het huis met schoenwinkel en reparatiekelder van Antoon Koenen aan de
Burg. v.d. Wildenberglaan 11.” Antoon antwoorde: “ Nou dat zal wel duur zijn, ik schat f 45.000.”
Maar zijn vader antwoordde: “Hij vraagt maar f 32.000.” Antoon ging er diezelfde avond meteen op
af en ja hoor de vraagprijs klopte. Koenen had
voor de nieuwbouw f 25.000 betaald, plus 7 jaar
wonen á f 1000 maakt samen f 32.000.
Diezelfde avond ging Antoon nog naar zijn
verloofde Maria Lemmens. Zij werkte als
schoenverkoopster in de schoenenzaak van
Seijkens in Gemert. Het verhaal verteld en het zou
wel een mooie gelegenheid zijn om samen te
beginnen met eigen huis en winkel. Zo snel ging
dat, maar hoe kom je aan de centen! Antoon
klopte ook maar meteen bij vader Lemmens aan
als toekomstig schoonvader en ja wel hoor,
schoonvader zou borg staan.
◄ Het huis met voormalige schoenwinkel en
schoenreparaties aan de Wildenberglaan.
Snel ging Antoon naar huis en vroeg meteen aan kassier Harrie Braks van de Rabobank wat zijn
mogelijkheden waren. De dag erna ’s avonds na het werk kwam het bericht, dat het wel ging. Er
kwam echter een kink in de kabel. Daags daarna moest het huis
f 1000 méér opbrengen. Een Ripsenaar was ook om het huis
geweest, hij vond het veel te duur maar wilde altijd f 1000 meer
geven dan de huidige koper. Omdat Antoon echter al direct bij
de eerste afspraak een bedrag op papier had laten zetten hoefde
later bij de notaris de extra f 1000 niet betaald te worden.
Het woonhuis met schoenenwinkel en reparatiewerkplaats in de
kelder werd gekocht op 5 augustus 1963. Inmiddels was er al
een afspraak gemaakt met de baas van Maria, de heer Frans
Seijkens uit Gemert die daar een grote schoenenhandel en
reparatiebedrijf bezat samen met zijn broer Karel en zus Tilly.
Zij waren wel in voor een uitbreiding en nieuw avontuur. Zij
waren bereid alle schoenen voor de Ripse winkel op consignatie
te leveren. Een zet-winkel werd dat destijds genoemd en Antoon
en Maria hoefden de schoenen pas af te rekenen als ze ook
werkelijk verkocht waren. Er werd afgesproken dat ze 10 % van
de omzet kregen.
Op 26 september 1963 trouwden Antoon en Maria en namen
hun intrek in hun nieuwe huis. Samen kregen ze hier 4 kinderen
Antoinette, Margret, Ton en Paul.
► Het bruidspaar Antoon de Kleijn en Maria de KleijnLemmens.
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Direct daarna werd de opening gepland. Tilly Seijkens
opende de deur van de nieuwe schoenenzaak van
Antoon de Kleijn met zijn kersverse bruid Maria. Zij
waren al binnen in het bijzijn van de ouders van De
Kleijn en Lemmens. Ook de heren Frans en Karel
Seijkens traden binnen met hun eega’s evenals
Burgemeester Muyser van Bakel en mijnheer Pastoor
van Laarschot van De Rips. Na enkele openingswoorden van de burgemeester en de zegening door
mijnheer Pastoor kon het glas geheven worden met
nog enkele genodigden en was de opening een feit.
◄ Tilly Seijkens opent zet-schoenwinkel.
Overdag stond Maria in de winkel de klanten te woord
en nam eventueel kapotte schoenen aan om deze te
laten repareren. Zij had haar kennis over het schoenen
vak met een vakdiploma behaald in Rotterdam en haar
ervaring opgedaan in de winkel van Seijkens in
Gemert.

▲ Pastoor van Laarschot zegent de winkel in.
Interieur met kassa op de achtergrond.

▲ Burgemeester Muijser houdt een openingswoord. Het
interieur van de winkel op de achtergrond. Vlnr: Tilly
Seijkens, pastoor van Laarschot, burgemeester Muijser
en Frans Seijkens.
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Antoon reed dagelijks als chauffeur op de
vrachtwagen bij Harrie van der Heijden.
◄Antoon voor de Mercedes veevervoer
vrachtwagen van Harrie van der Heijden. In
de cabine zat een vaste zitbank.
Antoon ging wel 1 x per maand in de
Vredepeel alle boerengezinnen af of ze
misschien kapotte schoenen hadden en nam
ze dan mee. Met een potlood werd de naam
van het gezin op de schoenzool geschreven.
Alle schoenen werden daarna naar Gemert
gebracht waar schoenlapper Karel Seijkens ze
weer netjes fikste. Een week later bracht
Antoon ze weer rond kon. Ook verkocht hij
onderweg wel nieuwe schoenen, die mensen een week eerder besteld hadden. Zo veel keus was er
immers niet, zwart, bruin, hoog, laag en de maat waren dikwijls voldoende.
Het vrachtwagenwerk sloopte Antoon, want hij kreeg zeer ernstige rugklachten. Het was zelfs zo erg
dat dokter van Gaal uit Gennep hem adviseerde, direct ander werk te zoeken anders zou hij binnen 2
jaar in een rolstoel belanden. In die tijd waren er nog geen Super de Lux hydropneumatisch geveerde
en op maat gemaakte chauffeursstoelen.
Gelukkig vond Antoon na 8 jaar als vrachtrijder bij Van der
Heijden in 1964 ander rustiger werk bij Euribrid in de
Vredepeel. Dit was een groot proefbedrijf voor kippen van
Hendrikx Genetics uit Boxmeer. Ook in Milheeze was van
dezelfde onderneming een groot proefbedrijf gevestigd.
Hier verdienden vele Ripse mannen hun kost, net als in de
Vredepeel. Na 3 maanden waren de rugklachten bij Antoon
verdwenen.
Theo van Bakel getrouwd met de zus van Antoon,
Wilhelmien de Kleijn, stopten in 1970 met hun winkel in
manufacturen, baby spullen en huisraad aan de
Ripsestraat. In plaats daarvan wilden ze een horecabedrijf
beginnen met friture en een bar. Antoon en Maria hebben
de voorraad babykleren van hen overgenomen en deze bij
de schoenenzaak betrokken
▲ Antoon aan het werk bij Euribrid in de Vredepeel.
Naast zijn werk bij Euribrid verdiende Antoon nog wat extra bij door een paar avonden in de week bij
de zoon van Harrie Hein(tje) van der Heijden vrachtauto rijden. Bijvoorbeeld na 17.00 uur 1x op en
neer naar de Europoort Rotterdam om een vracht voedergrondstoffen te halen voor Gerrits. Maar ook
wel ‘s avonds 4 vrachtauto’s op het land klaarzetten bij boeren rond De Rips. Deze werden door Toon
de Groot met de kraan vol geladen met gerooide bieten. Daarna bracht Antoon de vrachtwagens
terug naar het huis Van der Heijden. Daags daarna konden de officiële chauffeurs dan ook vroeg
vertrekken naar de bietenfabriek. Daar werden ze gelost en meteen weer geladen met
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bietenpulp om mee terug te nemen voor de veehouders rond De Rips. Of ze gingen via Rotterdam los
gestort veevoer laden en brachten dat mee terug voor de firma Gerrits.
In 1979 brak toch langzaam de tijd aan dat het winkelende
publiek meer naar gespecialiseerde schoenenzaken in de
grote stad trok met veel meer keus dan wat in De Rips
geboden kon worden. Toen hebben Antoon en Maria
besloten om de schoenhandel A. de Kleijn –Lemmens te
beëindigen en was de schoenenbranche voorgoed uit De
Rips verdwenen.
◄Advertentie in de Korhoen mei
1979.

► Antoon met blaasinstrument.
Verenigingsleven van Antoon.
Antoon is een echt verenigingsmens. Bij de oprichting van de fanfare
Concordia in 1949 is hij lid geworden en is tot nu toe altijd lid gebleven.
Inmiddels meer dan 70 jaar! Hij heeft ook 8 jaar alle donateurs kaarten
opgehaald voor de Fanfare bij alle Rips families. Daarnaast was hij een
fervent kaart- en biljartspeler.
Hij is lid geweest van de EHBO en later ook van de Katholieke Bond voor
Ouderen. Bij beide organisaties heeft hij in het bestuur gezeten. Verder was
hij actief met vrijwilligerswerk voor de fanfare en de ouderenbond.
Daarvoor heeft hij in 2005 een lintje gekregen voor al zijn inspanningen.

Hobby’s en charitatief werk van Maria.
Een van de grootste hobby’s van Maria is kaarten
maken. Dit is prachtig handwerk. Ook heeft ze veel
genaaid en gebreid. Vooral breiprojecten in Gambia
en andere liefdadigheidsinstellingen. Daarnaast
houdt ze veel lezen en ondanks dat ze in De Mortel
wonen gaat ze graag elke week in De Rips
volksdansen bij de Rida’s.
◄ Maria de Kleijn-Lemmens en Antoon de Kleijn in
2019.
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