Uit de serie: Beroepen die in De Rips zijn uitgevoerd.
Hierin wordt de geschiedenis beschreven van bedrijven met een specifiek
beroep die in De Rips gevestigd waren of er nog in een of andere vorm zijn.
Ook kunnen bijzondere beroepen van Ripsenaren die elders werkten,
worden beschreven.
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Manufacturenwinkel Antoon en Wilhelmina de Kleijn-Hendriks en horecafriture Theo van Bakel-de Kleijn.
In 1935 begon familie De Kleijn een manufacturenwinkel en kapperszaak. De
winkel was in het voorhuis gevestigd en om de investeringskosten in de
voorraad te verminderen werd er ook voor gekozen om als Depothouder op
te treden voor galanterieën, kleding, verf, meubels en rookartikelen voor het
bedrijf Van Houtert uit Gemert.
Daarnaast knipte Toon ook haren voor 15 cent per beurt en scheren met een
mes: 10 cent.
In 1947 ging dochter Riek melkventen in De Rips. En toen ze 18 jaar werd
ging ze met vader Toon de boer op om winkelgoed aan huis te verkopen.
In 1950 kocht Toon een stuk grond bij het kruispunt aan de Ripsestraat en
bouwde hier een woonhuis met winkel en een aparte ruimte voor de
kapperszaak. Deze winkel was een stuk groter en gunstiger gelegen. Bij veel
Ripse mensen was het een fijne winkel om allerlei noodzakelijk goed dicht bij
huis te kunnen kopen. In 1964 werd de winkel overgedragen aan dochter
Wilhelmien en haar man Theo van Bakel. Zij hebben de manufacturenwinkel
nog enkele jaren voortgezet totdat ze in 1972 de winkel ombouwden tot
horecazaak en friture.

▲ Toon en Mina de Kleijn-Hendriks.
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Hoe het begon
Toon de Kleijn werd geboren te Mill op 7 december 1901. Zijn vrouw Wilhelmina werd op 13 februari 1909 in
Escharen geboren. Het jonge paar trouwde op 17 november 1930 te Escharen. Toon kon werk krijgen bij de
Nederlandse Heidemaatschappij en er was zelfs ook een woonhuis beschikbaar in het nog jonge
ontginningsdorp De Rips. Via Langenboom namen ze hun intrek in de laatste witte arbeiderswoning aan de
huidige Burgemeester van de Wildenberglaan 57. Na enkele jaren kreeg Toon steeds meer gezondheidsklachten
en zag hij zich genoodzaakt om te zien naar lichter werk. Toon kreeg toen het advies een ander beroep te
kiezen.
Toon en Mina beginnen een winkel.
Toon kreeg de kans om aan de Oploseweg 3 (destijds D17B)
een stuk grond te kopen waarop hij een huis liet bouwen
door aannemer Buuts uit Elsendorp. Op 11 januari 1935
werd begonnen met de bouw en familie De Kleijn kwam
hier op 15 juli 1935 wonen met inmiddels 3 dochters1 . De
kosten voor de bouw bedroegen totaal f 3100. Dit werd het
nieuwe bestaan voor Toon en Mina een woonhuis met
winkel in kleingoed, galanterieën en rookwaren.
Naast de winkel was er ook een kappersruimte waar Toon
de haren knipte van mensen uit De Rips. Vooral mannen en
kinderen. De kosten voor knippen in die tijd waren 15 cent.
Mannen konden zich ook nog laten scheren met het mes
voor 10 cent.

▲ Het gezin voor het huis aan de Oploseweg. V.l.n.r. Nolly; Riek; Diny; Mina de
Kleijn-Hendriks; Toon de Kleijn.
De winkel was in het voorhuis gevestigd. Om de investeringskosten in de
voorraad te verminderen werd er voor gekozen om als depothouder op te
treden voor het meubelbedrijf van A.A. van Houtert & Zn. uit Gemert.
► Advertentie van firma Van Houtert & Zn uit Gemert.
Daarnaast werden ze ook depothouder voor magazijn Het Schaap uit Gemert.
Dit bedrijf handelde in textiel, kleding, verf, behang, zeil en huishoudelijke
artikelen. Verder kon men in winkel De Kleijn een hele huwelijksuitzet
samenstellen.

1

Diny 1931-10-27; Riek 1933-05-22; Nolly 1934-07-16; Antoon 1936-02-18; Joke 1938-04-17; Wilhelmien 1942-13-05; Mies 1944-0109; Toos 1946-03-10, Willy 1952-06-17.
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◄ Advertentie in het programmaboekje Guzmans zonen, een openluchtspel
uitgevoerd in juni 1936.

In 1940 begon de oorlog. Als wettig betaalmiddel werden bonnen ingevoerd.
Om deze te kunnen verzilveren moest de winkel op eigen naam worden gezet
hetgeen dan ook gebeurde. Om extra geld te verdienen ging Toon ook met de
fiets ʹde boer opʹ om met een mand vol handelswaar spullen te verkopen bij de
mensen aan huis.
Een flinke tegenslag was wel dat Mina ernstig ziek werd en gedurende drie jaar
het bed moest houden. Toch verliepen de zaken voorspoedig. Na de oorlog
werd het woonhuis aan de Oploseweg feitelijk te klein want er waren in
inmiddels nog vijf kinderen bijgekomen, Antoon, Joke, Wilhelmien, Mies en
Toos.

► Het gezin voor het huis
aan de Oploseweg. Achter
v.l.n.r. Joke; Antoon; Diny;
Riek; Nolly.
Voor v.l.n.r. Toos; Willemien;
Toon de Kleijn; Mina de
Kleijn-Hendriks; Mies.

Toon ging in die tijd ook meer voor zichzelf handelen in meubels. Hij ging met de trein naar Den Haag waar hij
bij een paar meubelgroothandels ledikanten en kasten uitzocht en kocht. Wel een vrachtauto vol. Vervolgens
charterde hij ter plekke een vrachtauto die de spullen naar huis, in dit geval Oploo kon brengen. Zelf kon hij dan
als medepassagier voor niets mee terug rijden. In Oploo had hij een loods gehuurd waar de gekochte zaken
uitgestald werden. Zijn klanten, o.a. de boeren uit De Peel wisten dat en ze gingen samen met de fiets naar
Oploo waar ze de meubels dan weer gekocht werden. Met paard en kar van de boer werden de meubels dan
naar huis gebracht.
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Dochter Riek begon met melkventen.
Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog waren alle Ripse gezinnen op het gebied van melkgebruik in feite
zelfvoorzienend geweest. De arbeiders in de ʹwitteʹ woningen hadden immers zelf een koe of geit. Anderen in de
ʹstraatʹ haalden de melk bij een bevriende boer zoals bij Drenth, Verstraten, Van Vonderen of Van der Hulst.
Maar de tijden veranderden. Op de terugweg vanaf de melkfabriek De Eendracht in Sint Anthonis werden lege
melkbussen afgeleverd bij buurman, veehouder Johan Drenth, en hier konden ook wel bewerkte losse melk en
flessenmelk afgeleverd worden. Vader Toon de Kleijn en Johan Drenth bespraken deze zaken en kwamen
overeen dat Riek, als een van de oudste van de kinderschaar, het nieuwe ʹmelk ventwerkʹ kon gaan doen. Het
betekende een mooi aanvulling op de inkomsten van het grote gezin.
Vanaf 1947 werden de losse gepasteuriseerde- en flessen melk bij Drenth afgeleverd. Tegen de middag bracht
Drenth de melkproducten naar de Oploseweg 3 waarna de 14-jarige Riek haar tocht kon beginnen. Riek werd
het eerste melkmeisje van De Rips. Zij deed dit met een transportfiets met daarachter een pendex met de volle
bussen en flessen met melk erop. Alle mensen in de zogenaamde ʹburgerijʹ van de Ripse straat en aan de
linkerkant van de zandweg de Middenpeelweg tot en met de laatste ʹwitte woningenʹ waren haar klanten. Toen
aan de overkant van de Middenpeelweg in 1949 ook nieuwe huizen werden gebouwd werd het klantenbestand
uitgebreid. Alle leveranties werden nog contant met Riek afgerekend. De gedachte van een overval kwam
destijds niet in haar op.

◄ Riek de Kleijn, het eerste melkmeisje van De Rips
bij haar Pendex melkwagen

Riek van Goch-de Kleijn herinnert het zich nog als de
dag van gisteren dat ze in 1947 als 14-jarig meisje
begon met het uitventen van melk in De Rips. Riek
kreeg de beschikking over een transportfiets met
iets dikkere banden en een pendex wagen met twee
zware fietswielen. Achter aan de pakkendrager van
de fiets was een extra pen bevestigd voor de
aankoppeling van de kar. Voor de voortbeweging zette Riek de fiets eerst op de standard, koppelde de trekstang
aan en vervolgens kon zij door heel hard te trappen, het geheel in beweging brengen. Zeker als de kar was
geladen met volle melkbussen klotsende melk en gevulde flessen en schenkbekers was dit voor de jonge meid
stevig aanpoten. Ze deed het echter met alle plezier in haar kraakheldere witte schort en lachte altijd met haar
ontwapenende blik.
Riek heeft het melk uitventersberoep uitgeoefend tot ze 18 jaar werd in 1951. De werkzaamheden werden toen
overgenomen door haar 16-jarige broer Antoon samen met haar 14-jarige zus Joke. In de loop van 1953 nam Jo
Linders-Wilbers de melkwijk van de familie De Kleijn over.
De jonge bouwvakkers die de nieuwe huizen aan het bouwen waren aan de overkant van de Middenpeelweg
kwamen tussen de middag steeds opnieuw een half litertje melk kopen. Zij staken hiervoor graag de weg over
om tevens een praatje te maken met het Ripse melkmeisje. Ook deze jonge mannen als nieuwe klanten hielp
ze met veel plezier.
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◄ Naast hard werken was er ook tijd om naar de kermis te
gaan. Hier gaan Mien Keunen en Riek rechts in 1950 naar de
kermis.
▼ Riek links en vriendin P. Martens op weg naar de kermis 22
mei 1949.
Zulke kermisfoto’s werden door een fotograaf gemaakt en
waren nadien voor het winkelraam bij De Kleijn
tentoongesteld. De foto’s kon men in de winkel kopen of
bestellen.

Nieuwe winkel en kinderen hielpen mee
Toon keek alweer verder en eind jaren veertig kwamen er
bouwkavels te koop in de Ripsestraat. Vlak bij het
kruispunt, midden in het dorp kocht Toon kavel Sectie A
2593 en deed meteen een aanvraag voor de bouw van
een woonhuis met winkel per 26 september 1951.

◄ De kavel met daarop de zwart omkaderde plek waarop
het woonhuis met winkel komt te staan aan de weg OplooMilheeze. (De naam Ripsestraat kwam pas in 1953).
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Direct daarop kon de inmiddels 15-jarige zoon Antoon beginnen met het helpen uitzetten en uitgraven van het
nieuwe woonhuis. Ook het gele zand verwerken voor de bouw kwam voor een groot deel van zijn hand. Op 3
april 1952 was het woonhuis met winkel en kapperszaak klaar en kon het gezin verhuizen naar de nieuwe stek
waar aan de Ripsestraat no 6 de textielzaak werd geëxploiteerd. Hier werd de jongste zoon Willy nog geboren in
1952.
Nadat Riek het rijbewijs had behaald kwam er een nieuwe auto. Nu ging ze samen met vader Toon de klanten af
om textiel enzovoort te verkopen. Achter in de kofferbak gingen acht koffers met allemaal verschillende inhoud
zoals; handdoeken, babykleding, ondergoed, lakens, pyjama’s enzovoort.
Ook zoon Antoon ging na de Ripse lagere school meteen werken bij zijn vader. Op 15-jarige leeftijd ging hij met
de fiets naar de winkel Van Houtert in Gemert om daar kapok te halen. De kapok was verpakt in onhandige jute
zakken van circa 25 kg. Ze hadden een lengte van twee meter en een doorsnee van circa 50 cm. Een zak ging dan
dwars op de pakkendrager van de fiets en je moest heel goed opletten dat je niets raakte onderweg. Thuis
aangekomen hoorde Antoon dan wel weer, bij welke klant in de Peel hij de kapok moest afleveren. Kapok werd
door de mensen gebruikt als vulmateriaal in hoofdkussens en matrassen. Dit materiaal was veel zachter dan het
kafstro dat eerst werd gebruikt.

▲ Het gezin De Kleijn in 1954. Achter v.l.n.r. Riek; Nolly; Antoon; Joke; Wilhelmien. Voor v.l.n.r. Toon de Kleijn
met Willy; Toos; Diny; Mies; Mina de Kleijn-Hendriks.
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► 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 jr. zijn klanten.

Nadat Antoon, in 1954, zijn autorijbewijs had behaald, nam hij het werk van zijn zus Riek en vader Toon over. Als
handelsreiziger bezocht hij met de luxeauto de klanten huis aan huis om allerlei goederen te verkopen. Maar de
concurrentie zat niet stil en al na enkele jaren, kwamen er volgens Antoon op De Rips zeven handelsreizigers
rond. Er was geen droog brood meer te verdienen en daarom stopte hij er in 1956 mee. Hij had inmiddels zijn
vrachtwagenrijbewijs behaald en kon chauffeur worden op een Mercedes-vrachtauto die ingericht was voor
veevervoer.

▲ De familie voor de winkel in 1956 voor de communie van Mies.
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De zusjes Riek en Joke stonden in deze tijd in de winkel om de klanten te helpen. De sluitingstijd van de winkel
was variabel. Door de week was de winkel al om half zeven open. Dan kwamen de bosarbeiders en boeren
sigaretten kopen. Lei Joosten kwam altijd voor een pakje pruimtabak en Frans Wouters kocht Miss Blanche
sigaretten. Op zondagmorgen gingen de zusjes naar de eerste mis. Daarna snel naar huis om in de winkel de
kachel aan te maken. Want na de latere missen kwamen alle jongeren uit De Rips een Mars of sigaretten kopen.
Een echte ontmoetingsplaats voor iedereen en daarna met z’n allen kletsen bij de kachel. Een heel sociaal
gebeuren. De bushalte voor de richting
Helmond was tegenover de winkel. In
de winterperiode kon iedereen ook
altijd in de winkel wachten totdat de
bus kwam. Zo gauw de bus eraan kwam,
stoof iedereen naar buiten om een
plaatsje in de bus te veroveren. Een
retourtje Helmond kostte f 1.35 en
enkel f 0,65.
►De zusjes Joke links en Riek rechts
tonen het linnengoed dat ruim aanwezig
was.

Nieuwe eigenaren.
In 1964 trouwde dochter Wilhelmien de Kleijn met Theo van Bakel
uit De Rips. In 1966 kregen zij de kans om de manufacturen winkel
van vader Toon over te nemen. Maar eerst bouwde Toon vanaf
april 1965 een nieuw huis voor zichzelf en zijn vrouw Mina aan de
Pastoor Trinesstraat no 5. In het achterhuis werd een kamer
gereserveerd waarin Toon het kappersvak nog uit kon oefenen.
Dochter Wilhelmien en Theo zetten de winkel nog enkele jaren
voort.
◄ Rond 1970 was het heel gewoon om het gekochte op de pof mee
te nemen. Later werd dan een rekening uitgeschreven en per bank
of kas betaald. Op het logo werden ook de te verkopen artikelen
aangegeven: woning, textiel, rookartikelen en galanterieën.
Na enkele jaren vatte het echtpaar het plan op om van de winkel
een horecazaak met friture te maken. Zodoende was er een leeg
verkoop. Diverse spullen zoals de babyuitzetten werden
ondergebracht bij broer Antoon de Kleijn die al een schoenenzaak
dreef aan de Burg. v.d. Wildenberglaan 11. En hiermee kwam er
een einde aan 35 jaar winkel-historie van de familie De Kleijn in de
Rips in de Ripsestraat en Oploseweg.
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▲ De horecazaak met friture.
◄ Theo van Bakel aan de bar aan het schrijven.

▼Wilhelmien van Bakel-de Kleijn gebakken friet in de puntzak aan
het scheppen.
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Toon en Mina de Kleijn hebben tot 1974 gewoond aan de Pastoor Trinesstraat en zijn daarna verhuisd naar
Bakel. Zij waren de eerste bewoners van de aanleun appartementen van de Wilbertsdries. Toon is in Deurne
overleden op 11 augustus 1978 op 76-jarige leeftijd. Mina is overleden te Bakel op 30 juli 2001 op 92-jarige
leeftijd. Beiden liggen op de Hoberg te Bakel begraven.
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