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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 andere vorm zijn. 
Ook kunnen beroepen worden beschreven van Ripsenaren, hier 

woonachtig, en die een bijzonder vak uitgeoefend hebben. 
 

Verdwenen timmer- bouw- en aannemingsbedrijven in De Rips. 
 
Een goede handwerksman was onmisbaar in een afgelegen dorp als De 
Rips. Timmerman of metselaar waren beroepen waaraan altijd behoefte 
was en waarmee men een mooi bestaan kon opbouwen. In de Rips zijn 

gedurende een lange periode timmerlieden annex aannemingsbedrijven 
actief geweest.  
 
In 1933 kwam Cornelis van Dommelen naar De Rips. In maart 1936 
gebeurde een ramp toen zijn hele bedrijf afbrandde. Enkele maanden later 
is hij uit De Rips vertrokken.  
Twee jaar later kwam in 1938, Sjef Seijkens naar De Rips. Hij was hier 

werkzaam tot aan zijn pensionering.  
Ook Wies Wijnhoven kwam in de oorlogsjaren naar De Rips en verdiende 
hier zijn inkomen met metselwerk en het aannemen van bouwwerken. Hij 
vertrok in 1952 naar Sint Anthonis om daar zijn werk voort te zetten. 
En in de jaren zestig vestigde Jaap Ypma zich als timmerman/bouwbedrijf 
in De Rips. Op 71-jarige leeftijd, 2005, is hij langzaam begonnen zijn werk 
af te bouwen. 

 
     Boven; De heilige Jozef patroonheilige van de timmerman. 
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De eerste timmerman op de Rips. 
 
Cornelis van Dommelen geboren in Oploo (8 maart 1911) was 
in deze plaats timmerman van beroep. In november 1933  
verhuisde hij samen met zijn vrouw Anna Willems (11 juni 
1909 Oeffelt) naar de arbeiderswoning D27 nu Ripsestraat 14. 
Al enkele maanden later op 2 januari 1934 werd hun eerste 
dochter Johanna geboren. Een jaar later op 7 augustus 1935 
kregen ze nog een dochter Mathilde genaamd. 

 
        Rechts; Advertentie in programmaboekje Openluchtspel  
        Guzmans Zonen uit 1936, dat 7 keer is opgevoerd.  

 
Op 30 oktober 1935 vroeg hij in de gemeente Bakel 
een vergunning aan, voor de bouw van een nieuwe 

houten loods voor zijn timmerbedrijf en tevens 
beugelbaan op Ripsestraat 14. Hij kreeg toestemming 
om zijn schuur te bouwen. Deze bouwde hij w.s. zelf 
als een verplaatsbare houten loods en een dak van 
golfplaten. Hierin had hij zijn voorraad hout en er was 
een kleine werkplaats.  
Links; Bericht in De Zuid-Willemsvaart 17 maart 1936. 
 
 
 
 
 

 
De beugelbaan was ook in het gebouw gevestigd. 

Zondags en enkele avonden in de week werd er 
gebeugeld. En het was bekend, dat vele Ripsenaren 
hier gretig gebruik van maakten, nadat ze naar de 
Hoogmis waren geweest.  
Heel lang heeft hij zijn schuur niet kunnen gebruiken, 
want op een zondagavond in maart 1936 brandde de 
hele loods met voorraad hout en gereedschap af. Zijn 
hele levenswerk was op dat moment vernietigd.  
 
Rechts; Aanbestedingsbrief van C.W. van Dommelen 
voor de afgebrande dubbele woningen van families Van 
Zochel en Bouten, 1 mei 1936. 
 
Toch schrijft hij zich nog in om de afgebrande dubbele 

arbeiderswoning in De Rips te herbouwen.  
De echte reden weten wij niet maar enkele maanden 
later op 8 oktober 1936 is de familie Van Dommelen-
Willems naar Uden vertrokken en verdween zijn bedrijf 
uit De Rips.  
 
 

 



 

 

                            

Pagina 3 

Van Timmerbedrijf naar Aannemingsbedrijf P.J.J. Seijkens. 
 
Sjef Seijkens is geboren te Venray op 16 september 1912. Hier 
groeide Sjef op en leerde ook het timmer vak. Piet Willems, was 
bezig om in De Rips een boerenbedrijf op te zetten. Via Piet 
hoorde Sjef dat er in het nieuwe Peeldorp behoefte was aan 
vakmensen zoals een timmerman. Voor Sjef was dit natuurlijk 
wel ver weg, via de heide van de Vredepeel en dan de grens 
over naar Brabant. Maar toch ging hij als 26-jarige jongeman het 

avontuur aan. Hij kwam op 13 januari 1938 vanuit Venray naar 
De Rips. Hij ging meteen in de kost bij Martinus van de Ven-
Reijnen. Die runde hier een hotel, café en bakkerijwinkel aan het 
toenmalige grote kruispunt Ripsestraat 3 (D32) Hij verbleef ruim 
1½ jaar in het hotel. Al die tijd hielp hij mee met het verbouwen 
van de boerderij van de familie Piet Willems aan de Burg. 

Nooijenlaan 1. Deze boerderij werd al in 1923 door Bert Nuyen 
gebouwd.  
 
Sjef had verkering met een mooie meid uit Beugen met de naam 
Nel Bonants (10 januari 1913). Het jonge stel trouwde op 21 
november 1939 en trok direct in, bij de familie Willems. 
Gelukkig kon het jonge paar per 20 april 1940 een huis huren 
van de familie Fransen gelegen aan de huidige Blaarpeelweg no 
4 (D16A). Hier werden hun oudste zoon Joop en de drie dochters 
Mieke, Thea en Jacobien geboren. 
  
Links; Trouwfoto van Sjef Seijkens en Nel Seijkens-Bonants. 
 
Na de oorlog was er genoeg werk voor Sjef en het ging hem 

samen met zijn Nel privé en zakelijk voor de wind. Sjef had 
grond kunnen kopen aan de Burgemeester van de 
Wildenberglaan 4. Er werd een bouwvergunning voor een 
noodwoning aangevraagd, die in april 1945 aan hem werd 
verleend. Vanaf 25 augustus begon Sjef aan de woning te 

bouwen. De bouw van hun huis vorderde maar langzaam, want hij moest ondertussen ook 
verschillende andere woningen bouwen.  
 
Ze hadden het natuurlijk al aan zien komen, maar in het voorjaar van 1946 kregen Sjef en Nel de 
aanzegging dat ze het huis aan de Blaarpeelweg per 11 mei zouden moeten verlaten. Namelijk, een 
dochter van de familie Fransen, Bertha was getrouwd met Toon Beckers. Zij woonden tijdelijk in bij 
het ouderlijk huis van de familie Fransen aan de Ripsestraat. Het jonge paar verwachtte hun eerste 
kind en zij wilden op zich zelf gaan wonen. 
 

Helaas was de nieuwe eigen woning van Sjef nog niet klaar. Het jonge gezin Seijkens met 4 kinderen, 
heeft enkele maanden tot augustus in het hotel van Van de Ven gewoond. Op 2 augustus nam het 
gezin haar intrek in de nieuwe woning aan de Burgemeester van de Wildenberglaan 4. In 1950 is hier 
nog dochter Antoinette geboren. 
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Onder; Bouwvergunningen 1944-1945. Hieruit blijkt dat op het eind van de 2e WO grote behoefte 
was aan nood/woningen voor de vele jonge gezinnen. Van deze 4 woningen is Sjef de aannemer.  

 
Bouwen en vertrouwen.  
 
De oorlog was voorbij en overal was er vraag naar verbouwingen en nieuwbouw. Sjef zette zich 

plichtsgetrouw overal voor in op zijn eigen rustige maar effectieve manier van werkaanpak.  
In deze tijd waren dat dikwijls kippenhokken, noodwoningen, droogvoeder silo’s, en vele, vele 
varkenshokken. Zoals een heel groot en lang varkenshok voor de firma van Gennip te Mierlo. Voor 
het bouwen van huizen werkte Sjef samen met partijen die het metsel vak uitoefenden. Dat waren 
onder andere de firma’s Van den Broek uit Milheeze en Van Nuenen uit Deurne. 
 
Periode 1950-51 heeft Sjef ook veel werk verzet aan het nieuw te bouwen parochiehuis van De Rips. 
Natuurlijk was dit werk op het lijf geschreven voor Sjef. Echter iedereen die er als Ripsenaar aan mee 
werkte deed dit voor niets om de kosten te drukken. Dit was zo afgesproken.  
 
 
Rechts; Het parochiehuis 
van De Rips.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Boven; Om zijn bedrijf op de kaart te zetten ging hij als ondernemer met de moderne tijd mee. 
Hier uit het telefoonboek van 1951 prijkt bij telefoonnummer 16 van P. Seykens Aann.   



 

 

                            

Pagina 5 

Een grote financiële tegenslag heeft Sjef rond 1949 mee gemaakt. In die tijd vertrouwde men over 
het algemeen op het woord en afspraak. Maar soms liep dat toch anders,  wat men in het begin niet 
had voorzien. Bij het bouwen van een nieuwe boerderij besprak men met de opdrachtgever wat er 
moest gebeuren. Het werk werd uitgevoerd, de rekening opgemaakt en de betaling volgde volgens 
afspraak.  
In dit bewuste geval liep het anders. Vanuit een geheel andere streek, kwam een boer op De Rips 
wonen. Ook hij had bouwplannen voor een nieuwe boerderij en besprak deze met Sjef. En Sjef ging 
aan de slag. Gaande het werk, werden de plannen telkens gewijzigd en Sjef werkte maar door om dit 
moeizame project toch af te maken. Sjef vergat bij deze nieuwe manier van werken om tussendoor 

ook de wijzigingen op papier vast te leggen. Het probleem kwam toen de opdrachtgever zei dat Sjef 
niet gewerkt zou hebben zoals afgesproken. Hij keurde het werk af en het ergste voor Sjef, hij had 
blijkbaar al die tijd voor niets gewerkt, want hij ging de factuur niet betalen.  
Sjef kwam hierdoor dan ook in een technisch faillissement. Een geluk was, dat een familielid uit het 
accountants vak nog wel wat centen over had en door een privé lening was Sjef er meteen weer 
boven op en kon hij zijn bedrijf geruisloos voortzetten. 

 
In 1954 werd het tijd om aan 
een echte woning te denken. 
Sjef vroeg in augustus 1954 
een aparte bouwvergunning 
aan, voor de nieuwe woning 
naast de bestaande timmer-
werkplaats. 
Tot dat moment was hun 
woning nog achter in de 
bestaande werkplaats. 
 
Rechts; De nieuwe woning 
met op de achtergrond de 

voormalige woning annex 
timmerwerkplaats.  
 
 
 
 
 
Personeel. 
 
In de loop der jaren heeft Sjef altijd personeel gehad. Enkele namen van werknemers zijn Gerrit 
Keunen, Jan Willems, Wim Willems en Harrie Cornelissen en Theo Cornelissen. Zoon Joop heeft ook 
een 3-tal jaren vader Sjef geholpen om zijn bedrijf verder uit te bouwen. Echter zijn hart lag meer bij 
het les geven in de bouwkunde en ging hier voor cursussen volgen en werd leraar aan de L.T.S. 
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Dochter Mieke Seijkens (1942) trouwde in 1966 met Joop van Kessel uit Milheeze. Ze lieten door 
vader Sjef Seijkens hun huis aan de Lambertweg no 17. bouwen. 

        Boven; Sjef aan het werk op de bouw. 
 
Rechts; Sjef zijn eerste auto, een DKW. Dochter Mieke 
zit op het spatbord.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de loop der jaren heeft Sjef ook zijn factuur lay-
out gewijzigd in een officieel aannemings document 
zoals hier links is te zien. Deze factuur met 
werkzaamheden uitgevoerd in 1976, werd pas in 
1977 gefactureerd. Zo ging dat in die tijd. 
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Brandweercommandant 
 
Sjef Seijkens was in 1957 al diverse jaren brandweerman bij de Ripse brandweer. Toen in januari van 
dat jaar er een zeer grote brand was bij Wim van den Berg net over de grens met Oploo. Deze werd 
met man en macht bestreden. Ook de brandweer van Bakel was van de partij. In de loop van 1957 
stopte Cees Hagenaars als Commandant en hij werd opgevolgd door Sjef Seijkens. Het nieuwe 
brandweergebouw aan de Houtzagerslaan was een half jaar geleden in gebruik genomen waarin de 
neveltankauto was gestald. Naast de kazerne werd een metalen paal geplaatst met boven op de 
sirene die de leden van het korps moesten alarmeren. Het korps bestond op dat moment uit 10 

leden. Dat destijds de bezoldiging niet iets was om bokkensprongen mee te maken blijkt uit een 
kopie van het loonzakje van Jan van Zoggel.  

 
Links; Loonbriefje 1957 van J. A. van Zoggel als Brandwacht 2e klas. 
 
Eind jaren vijftig en begin jaren zestig waren er over het algemeen 

alleen kleine branden. Echt spectaculair werd het toen op 27 april 
1966 er een grote boerderijbrand uitbrak bij Sjaac van Gastel wegens 
blikseminslag. In datzelfde jaar op 25 mei, tijdens Ripse kermis was 
er een binnenbrand ontstaan in het Parochiehuis die geblust moest 
worden. Ook in 1967 was het weer raak toen er een grote boerderij 
brand ontstond bij Theodoor Manders, waarbij ook assistentie werd 
verleend door het korps van Bakel.  
Na 12 jaar in 1969 nam Sjef Seijkens afscheid als Commandant en 
gaf het stokje over aan Anton Koenen. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Boven; Bij het 25-jarig huwelijksfeest van Sjef en Nel maakten de Ripse brandweermannen een 
erehaag voor hun commandant. 
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Ook na zijn commandant schap bleef Sjef nog gewoon als 
brandweerman actief. In 1976 hielp hij mee om de grote 
bosbrand in De Rips te bestrijden. Vanwege zijn grote 
verdiensten voor de brandweer en de gemeenschap in het 
algemeen verkreeg Sjef Seijkens een Koninklijke 
onderscheiding. 
 
Ook de dames van de Ripse brandweermannen deden 
jaren mee aan de optochten van de Ripse 

Carnavalsvereniging De Streupers. Dikwijls wonnen zij als 
groep een Eerste prijs door hun mooie versieringen en 
optredens. 
 
 
Rechts; De brandweervrouwen in actie voor de werkplaats 

van Sjef Seijkens met Nel Seijkens links voorop.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boven; De familie Seijkens-Bonants 25-jarig huwelijk in 1965. V.l.n.r. Mieke, Sjef, Nel, Jacobien, 
Antoinette, Joop en Thea. 
 
Per 7 september 1979 verkocht hij zijn bedrijf aan Marinus Verheggen, die er een meubelmakerij in 
vestigde. Sjef en Nel verhuisden terug naar Venray. Hier is Sjef 25 februari 1996 op 83-jarige leeftijd 
overleden en gecremeerd. Zijn vrouw Nel Seijkens-Bonants overleed enkele jaren later op 86-jarige 

leeftijd 16 januari 1999. 
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Aannemingsbedrijf Wies Wijnhoven. 

 
Wies is geboren op 26 november 1913 in Rijkevoort. Voor de 
W.O.II werkte hij als metselaar samen met zijn vader en 2 
broers. Tijdens de eerste oorlogsjaren was er zeer weinig werk 
en deed Wies vooral veel kleine metselklussen bij boeren.  
Wies Wijnhoven was al vanaf de jaren 20 bevriend met Jas van 
de Ven. Deze familie woonde ook in Rijkevoort voordat ze naar 
De Rips verhuisde.  
Vader Martinus van de Ven had bij het kruispunt in De Rips een 
winkel/woonhuis met hotel en café gebouwd. Zijn zoon Jas 
bouwde in 1928 aan de achterzijde een afhang tegen de winkel/ 
bakkerij en begon een meelhandel. In 1930 bouwde hij iets 
naar achteren ook een maalderij. 
Tijdens een bezoek aan vriend Jas, besprak Wies zijn werk- en 

woonproblemen. Hij wilde met Annie de Wit (7 juli 1912) 
trouwen, maar er was nergens woonruimte te vinden. Jas wilde 
Wies wel helpen, want hij had net een vergunning gekregen om 
achter tegen zijn maalderij, een kantoor te bouwen. Samen 
spraken ze af, dat Wies dit kantoor (illegaal) zou verbouwen tot 
woonhuis. Zo konden Wies Wijnhoven en Annie de Wit op 26 
november 1942 trouwen. 
Daags na hun huwelijk kwam de familie Wies Wijnhoven-de Wit 
vanuit Rijkevoort naar De Rips en namen zij hun intrek aan 
Burg. Wijtvlietlaan 2 (D32B). De familie heeft hier tot 13 juni 
1946 gewoond. In het "kantoor" werden de eerste twee 
kinderen Jozef en Kees geboren.  
 
Links; De trouwfoto van Wies Wijnhoven en Annie Wijnhoven-

de Wit 26 november 1942. 
 
Zijn eerste klus, als zelfstandige, was in 1943 een stal bouwen 
bij de boerderij van Kees van den Berg woonachtig aan de Jan 
Berendweg. Twee broers van Kees van de Berg, Jo en Wim, 

waren zwagers van Wies! Hij heeft als metselaar samen met Karel van den Braken uit Oploo de stal 
gebouwd.  

Tijdens de latere oorlogsjaren was er weinig werk. Toch 
zag Wies kans om een stukje grond te kopen voor een 
bedrag van f500,= aan de Burg. vd Wildenberglaan 
8.(D35 C) 
Hij verkreeg hierop een vergunning om een werkplaats 
te bouwen. In deze werkplaats was geen voordeur en 
zolder ingetekend, enkel een zijdeur. Van de nood werd 

een deugd gemaakt en met diverse aanpassingen kon 
men het bouwwerk toch als woning in gebruik nemen. 
Het huis was op 13 juni 1946 klaar en kon het gezin 
Wijnhoven de eigen woning betrekken. Hier werden 
nog twee kinderen geboren Jan en Debora.  
    
Rechts; De werkplaats/noodwoning, die later geheel is 

verbouwd tot woning.  
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Links; V.l.n.r. Joos, Kees en Annie 
Wijnhoven-de Wit in 1947 voor de 
werkplaats/noodwoning aan de Burg. vd 
Wildenberglaan 8. 
Onder; V.l.n.r. Joos, Kees, Wies Wijnhoven, 
Jan en Annie Wijnhoven-de Wit 1948. 

 
Tijdens het bouwen van zijn eigen werkplaats/woning 
begon in feite Wies Wijnhoven zijn aanneming en 
bouwbedrijf. Na de oorlog begon de wederopbouw en 
ging hij in Overloon mee helpen puinruimen. Dat was 
zwaar, want in de begintijd ging Wies met de fiets naar 
Overloon. Wel deed Wies zijn beklag, dat hij geen 
opdracht kreeg om iets nieuw te bouwen. Het antwoord 
was, dat hij daarvoor geen materieel bezat. Wies 
Wijnhoven repliceerde daarop, dat het materieel van de 
aannemer Louwers gestolen was van het vliegveld Volkel, 
want de namen stonden er nog op. Dat had blijkbaar 

gewerkt, want daarna kreeg Wies van de Wederopbouw 
de opdracht om het veerhuis "de Bekerstaay" in 
Vierlingsbeek te herbouwen samen met Karel van den 
Braken. 
 
Later ging hij met een Harley Davidson 750 cc, naar het 
werk, die hij gekocht had van een ex militair. 
In 1948 kocht Wies een Engels leger-Bedfordje, met het 
stuur rechts, om zijn werkzaamheden overal te kunnen 
verrichten. 

 
Links; Afbeelding van 
een Harley Davidson 
zoals Wies Wijnhoven 

van 1949 tot 1955 in zijn 
bezit had.  
 
 
Rechts; Voorbeeld 
Bedford legerauto. 
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In 1949 had Wies zijn huis verkocht aan Willem van de Kerkhof. Van de Kerkhof had namelijk zijn 
boerderij aan de Burg Wijtvlietlaan verkocht en hij wilde persé meteen zijn gekochte woning 
betrekken. Wies kwam daarbij behoorlijk in de problemen want hun nieuw te bouwen huis in Sint 
Anthonis was nog niet klaar. Gelukkig heeft de toenmalige wethouder Luutsen van der Hoff in deze 
woningkwestie bemiddeld. Zodoende kon het gezin Wijnhoven tijdelijk hun intrek nemen in een 
gemeentelijke huurwoning aan de Burg. Vd Wildenberglaan 28. (D41C). Hier werd nog hun zoon 
Gerardje geboren. 

 
Links; Wies aan het werk bij de nieuwe Kaasfabriek in 

Sint Anthonis. Hier bedient hij een zelf gebouwde lier 
om bouwmaterialen mee naar boven te krijgen. Tegen 
het gebouw was een stelling van bouwplanken 
bevestigd waar de katrollen aan vast zaten om de 
kabel te leiden. Enkel een haak aan het eind van de 
kavel kon materialen naar boven hijsen. Bouwliften 

waren er immers nog niet te koop in die tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rechts; Wies Wijnhoven op de bouw. 
 
Toen Wies nog in De Rips woonde was hij lid van de 
Nationale Reserve. Hij heeft als vrijwilliger 
meegeholpen bij het bouwen van het nieuwe 
Patronaatsgebouw.  
De laatste klus vanuit de Rips was, samen met Van 
den Braken, de nieuwe kaasfabriek in St. Anthonis. Later heeft Wies in Overloon, Oploo, St. Anthonis 
en De Rips aan gemeentewoningen gewerkt. 
 
Per 19 juni 1951 is het gezin Wijnhoven-de Wit vanuit De Rips met de Engelse Leger-Bedford naar 
Sint Anthonis vertrokken. En daarmee was het Aannemingsbedrijf Wijnhoven van het grondgebied 

van De Rips verdwenen. 
Wies Wijnhoven is 14 juni 1976 op 62-jarige leeftijd overleden te Sint Anthonis. Annie Wijnhoven-de 
Wit is in Sint Anthonis blijven wonen en op 3 juli 1988 op 76-jarige leeftijd en overleden. 
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Jaap Ypma timmerman en aannemer van 1963 – 2005  
 
Jaap is geboren in De Rips op 4 mei 1934. Na de lagere 
school volgde Jaap een opleiding tot timmerman in 
Boxmeer op de ambachtsschool. Maar Jaap wilde meer, 
hij wilde uiteindelijk als zelfstandig aannemer de kost 
gaan verdienen. Om dat vak te mogen uitoefenen moest 
men de nodige vakkennis met diploma’s en vergunningen 
bezitten. Hiervoor werkte hij 4 jaar bij een aannemer in 

Eindhoven en ging hier tegelijkertijd in de kost. Na zijn 
werk overdag, ging hij ’s avonds naar de vakschool om 
cursussen te volgen. Dit leidde tot het diploma Aannemer 
en uitvoerder. Eind 1957 behaalde Jaap zijn diploma’s om 
als zelfstandige te beginnen. Hij had ondertussen al veel 
bouwervaring op gedaan door geheel belangeloos voor de 

Ripse gemeenschap de nieuwe muziekkiosk mee helpen 
bouwen. Deze stond naast het parochiehuis. Dit deed hij 
o.a. samen met Harrie Cornelissen en metselaar Harrie 
van den Broek.                                                          Boven; De verdwenen muziekkiosk in De Rips. 
                                                                                                                                    

Nadat Jaap zijn diploma’s had behaald, ging 
hij werken bij een grote bouwondernemer 
met de naam Nijssen uit Rosmalen. Jaap 
was bij dit bedrijf uitvoerder op diverse 
grote bouwwerken in die regio. 
 
Op 20 februari 1962 zag Jaap zijn kans 
schoon, door het gebouw van het toenmalige 
metaal constructiebedrijf van Marinus van de 

Vondervoort te kopen. Dit stond aan de 
Burg. van de Wildenberglaan 36.  
Van de Vondervoort moest noodgedwongen 
met zijn snel groeiend bedrijf De Rips 
verlaten. De reden was dat hij van de 
gemeente Bakel en Milheeze niet de 
vergunning kon verkrijgen voor een flinke 
bedrijfsuitbreiding.  
Naast de gekochte werkplaats stond nog een 
in aanbouw zijnde kantoor, waar nog geen 
dak op lag. 
 

Boven; Leny staat voor het bedrijfspand wat Jaap kocht met een nog in aanbouw zijnde kantoor 
zonder dak. 

 
Dit “kantoor” werd door Jaap en zijn helpers met man en macht en in ijltempo tot een bewoonbaar 
huis verbouwd. Dit moest wel want Jaap had, van studiegenoot en bouwopzichter Vaes van de 
gemeente Bakel en Milheeze, te horen gekregen dat men van hogerhand deze verbouwing wilde 
stilleggen. Hier was immers geen vergunning voor afgegeven. Echter juist voor men zou ingrijpen 
was het karwei gereed en hij heeft er gelukkig nooit meer iets over gehoord. 
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Trouwfoto van Jaap Ypma en Leny Nabbe op 8 augustus 1962. 
 
Nu de woning klaar was, kon Jaap gaan trouwen met zijn Leny (12 november 1937) uit Sambeek. 
Deze heuglijke dag was 8 augustus 1962. De kinderen Petra, Wietske, en Maarten zijn allemaal in dit 
huis op De Rips geboren. 
 
Terwijl Jaap nog steeds werkzaam was als uitvoerder bij bouwbedrijf Nijssen, druppelden ook de 
eerste opdrachten binnen die hij ’s avonds en in de weekenden uitvoerde. 
 
Aan de linkerzijde naast de werkplaats was 

een grote aanhang gebouwd, te groot voor 
zijn bouwgereedschap. Daarom hield Jaap 
ook ca. 400 kippen voor de leg. De eieren 
verkocht hij aan de Boerenbond voor de 
Roermondse Eiermijn. Het voer kocht Jaap 
bij Gerrits want dat was daar ietsje 
goedkoper. 

                        Rechts; De kippenren.  
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De eerste grote bouwopdracht voor Jaap kwam van vader en moeder Ypma in het voorjaar van 1963. 
Zij wilden namelijk van de boerderij vertrekken en hadden de vergunning verkregen om een 
“rentenierswoning” te bouwen aan de Ripsestraat 15 in De Rips. Jaap Ypma ging als aannemer het 
karwei klaren samen met metselaar Harrie van den Broek.  
De werkzaamheden verliepen voorspoedig en de woning kwam gereed in augustus 1963.  
 

 
Linksboven; Ripsestraat 15 in aanbouw. Op de 
voorgrond staan Leny en familie en op de achtergrond 
zijn de oude kerk en school nog zichtbaar. 

Rechtsboven; De rentenierswoning is klaar. 
 

 
In 1965 heeft Jaap zijn werk als uitvoerder bij de firma Nijssen opgezegd en zette de definitieve stap 
om voor zichzelf als bouwondernemer te beginnen. 

 
Jaap bouwde allerlei gebouwen waaronder het grote waterpompstation op de Vliegbasis De Peel. Het 
zware ijzerwerk in het gebouw voerde hij samen uit met smid Harrie Schoonwater uit De Rips. Koeien 
en varkensboeren uit de verre omgeving waren zijn grote opdrachtgevers om al die nieuwe stallen en 
hokken te bouwen. Jaap herinnert zich nog goed het langste varkenshok met een lengte van 61 
meter, wat een opdracht was van Johan van der Heijden uit De Peel. Jaap bouwde ook woningen op 
De Rips, o.a. voor Toon Gloudemans, Frans van Vonderen, Andries Verwegen en Gerrit van de Laar.  
Andere gebouwen waren o.a. de verbouwing van het Parochiehuis in Bakel. En veel nieuwbouw, zoals 
het Sportcomplex in Milheeze, en het gemeenschapshuis D’n Eik in De Rips.  
Ook bouwde hij de nieuwe Rabobank in De Rips. Bijzonder was dat de geldautomaat in dit gebouw 3 
keer door Jaap geplaatst/verplaatst werd. De eerste keer werd de automaat achter in het gebouw 
geplaatst, bij een latere verbouwing kwam de automaat helemaal naar voren in de bankgebouw. Bij 
de laatste verbouwing moest de automaat, buiten aan de voorzijde van de bank komen. Terwijl Jaap 

druk bezig was met de verbouwing, kwamen er blijkbaar nieuwe inzichten bij de Rabobank, want 
Jaap kreeg ter plekke de opdracht om alles weer af te breken. Zonder dat er 1 Ripsenaar geld uit had 
kunnen halen, kreeg Jaap de opdracht om de geldautomaat buiten tegen het opnieuw verbouwde 
gemeenschapshuis D’n Eik te plaatsen. Dat was in 2004.  
 
Zijn eerste knecht was Gerrit Smolders en in de loop van de jaren hebben er altijd tussen de 5 en 10 
werknemers hun brood verdiend bij Ypma Bouwbedrijf. In de jaren ’70 kreeg het bedrijf een wijziging 

in de naamvoering in de vorm van Bouwbedrijf J.A. Ypma B.V.  
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Boven; Reclamebord Ypma Bouwbedrijf. 
 
Links; Factuur lay-out Bouwbedrijf J.A. Ypma 
B.V. 
 

 
Per 29 maart 1977 heeft Jaap het huis van zijn ouders gekocht. En is daar per 1 september 1981 
gaan wonen toen “Hait” en “Mem” naar het bejaardenhuis in Milheeze zijn gegaan. Tien jaar later is 

het echtpaar naar Deurne verhuisd. 
 
In 1980 vond er een grote uitbreiding bij het bedrijf plaats. De afhang werd afgebroken en hiervoor 
in de plaats werd de werkplaats vergroot. Nu de bedrijfsruimte dubbel zo groot was, konden er veel 
meer timmer- en bouwmachines geplaatst worden. En kon men in de werkplaats al veel 
bouwopdrachten voorbereiden. 
 
 
Rechts en onder; Aan de linkerzijde werd in 
1980 de afhang afgebroken en hiervoor kwam 
een nieuw gebouw, wat een verdubbeling was 
van de bedrijfsgebouwen. 
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Links; Maarten Ypma was van 1991 tot 2005 werkzaam bij zijn vader 
Jaap. 
 
In 1991 kwam zijn zoon Maarten het bedrijf versterken. Echter toen 
vader Jaap hem in 2005 te kennen gaf dat hij zo langzamerhand wilde 
gaan stoppen, gaf Maarten aan dat hij het bouwbedrijf Ypma niet over 
wilde nemen. Maarten gaf aan dat hij liever ergens anders ging werken, 
alhoewel hij het werk met veel plezier had gedaan.  
In 2005 vond Jaap het dan ook welletjes en heeft vanaf zijn 71e het 

bedrijf langzaam afgebouwd, door geen grote opdrachten meer aan te 
nemen. En hiermede is er een einde gekomen aan de werkzaamheden 
van het laatste bouwbedrijf in De Rips. Wel werden de bedrijfsgebouwen 
een 10-tal jaren door Jaap verhuurd.  
 
Echter in 2016 verkocht Jaap de grond met de gebouwen aan Ripsenaar 

Niels van der Hoff, die vanuit hier zijn ICT-bedrijf uitoefende en later ook 
uitbreidde naar een locatie in Boxmeer. Op zijn beurt verhuurt Niels de 
gebouwen deels weer aan Noot van de Kerkhof die in de gebouwen zijn 
tuinmachinebedrijf heeft staan.  

 

             Boven v.l.n.r. Maarten, Petra, Leny, Jaap en Wietzke Ypma bij hun 50-jarig huwelijk.  
 
 
 



 

 

                            

Pagina 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 
Bronnen: 
Archief; D’n Blikken Emmer en Theo Verstraten 
Archief; Gemert-Bakel: met bouwvergunningen, inkomende brieven en brievenboeken van J. 
Bellemakers  
Boek; 50 jaar Rips 
Verzamelen informatie en hulp met interviews; Ben Beckers 
Interviews met;  
Joop en Mieke Seijkens, Kees en José Wijnhoven, Jaap en Leny Ypma  
Foto’s; D’n Blikken Emmer, familie Seijkens, familie Wijnhoven en familie Jaap Ypma  
Afbeelding heilige Jozef pag. 1; http://www.nabbi.be/admin/files/8/intropic_1229002994.jpg  
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view  
http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/bevolkingsregisters  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief kwam  
tot stand m.m.v. 
 
Bernard Ploegmakers  
 0623901706 
bploegmakers@hetnet.nl 
 
Hannie Ploegmakers 
 0206938463 

Secretariaat: 
 
G.M. van Geffen 
Ripsestraat 23a 
5764PE De Rips 
 
0493-599450 
gmvangeffen@planet.nl 

Het lidmaatschap 
bedraagt € 15, - per jaar 
over te maken op 
rekening nr. 
NL24RABO0136131654  
t.n.v. Heemkundekring 
D ‘n Blikken Emmer 
o.v.v. naam en 
emailadres 

http://www.nabbi.be/admin/files/8/intropic_1229002994.jpg
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view
http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/bevolkingsregisters

