
Een wandeling door het Lith van vroeger 
 
Lith bestond voor de oorlog uit vier wijken, aangeduid met A, B, C en D.  
Wijk A begon waar nu de Lithsedijk begint, gezien vanaf Lithoyen. De wijk eindigde zo ongeveer 
waar nu de Zeuvenwilgenstraat begint. Daar begon Wijk C.  
Wijk B begon op de dijk vanaf de N.H. Kerk en liep door tot de Heuvelwijkstraat. Daar begon 
Wijk D. Achterhoekdijk en Hamdijk hoorden bij Wijk D. 
 
Als we beginnen op de Dijk, de Lithsedijk gezien vanaf Lithoyen, 
dan kwam je aan de linkerkant het volgende tegen:  
� twee arbeiderswoningen; 
� de boerderij van Klaas de Poot; 
� de Wed. Platenburg, boerderij en steenkolenhandel; later 

verhuisd naar Huize Wielzicht Weesje 1; 
� notaris Leemans (die had in de oorlog onderduikers); 
� Dorus van Maren, kapper en barbier. Scheren en knippen deed hij voor 10 cent, en 

daarnaast was hij kruidenier. Hij is ook nog lang in loondienst geweest bij de 
sigarenfabriek van Jules Vendelmans;  
� in het volgende huis onder tegen de dijk woonde Piet Balvers, een klompenmaker; 
� in het herenhuis op de dijk woonde later de gezusters Van Erp; 
� dan had je Jan van de Boogaart (Jan de Kaf) die een fietsenwinkel, taxibedrijf en 

benzinepomp exploiteerde; 
� Arnold Weerden, kruidenier, zijn vrouw was baakster; 
� het huis van de Dominee; 
� het huis van de koster van de Hervormde kerk; 
� bouwbedrijf Wim van de Maazen; 
� Sjef van Herwaarden (Sjef de Smid). Behalve smederij was het ook 

een winkel. Sjef verkocht kachels, potten en pannen. De smid 
speelde ook mee in de film Dorp aan de Rivier (op de foto een scène uit de 

film); 
� Theo van Heck, schilder en behanger. Van Heck had ook een 

schilderswinkel waar hij zijn verf en behang verkocht; 
� Jans Dussemos (waarschijnlijk Belse van afkomst). Zij was 

mutsenmaakster. Ze repareerde en waste de boerenmutsen en 
bleekte ze op het gras van het marktplein. Later is dit huis afgebroken en vervangen door 
een nieuw pand, waar Marinus van Doorn een bakkerij met winkel had; 
� Truus Meyntjes bleef haar leven lang onderwijzeres (en dus vrijgezel in die tijd), zodat ze 

moeder en dochter in haar klas heeft gehad. Haar vader was gemeentepolitie; 
� een stuk zonder huizen, weiland met een boerenschuur van de mensen die er tegenover 

woonden; 
� Toebast, kommies; 
� Toon van Heck, aannemer. Behalve een bouwbedrijf had hij ook een timmerwerkplaats; 
� Jan Smits, busonderneming; 

 
We gaan terug over de Lithsedijk, aan de kant van de Maas 
 
� arbeiderswoning van Meintje van Boekel; 
� arbeiderswoning van Grad de Bijl; 
� tegenover Van den Bogaard woonde gemeentesecretaris 

Schouten; 
� dan kom je bij de Veerweg, daar woonde Janus de Blank. 

Hij was veerman en is op 25 oktober 1966 verdronken toen 



het veer omsloeg. Er was bij dat ongeluk nog een dode te betreuren, namelijk Theo de 
Bijl, een jonge jongen, ik dacht zo rond de 16 jaar, die mocht meerijden met een 
bierwagen; 
� Otto de Vree, onderwijzer aan de Lithse school. Hij verhuisde later naar de dijk; 
� Thé van de Maazen, die een klompenwinkel had, witkalk verkocht en ook metselaar was; 
� de N.H. Kerk, die op het einde van de Tweede Wereldoorlog is 

verwoest door een vliegende bom en later weer opgebouwd; 
� openbare school, waar ongeveer 10 tot 20 kinderen op zaten, die 

niet allemaal katholiek waren; er was ook van deze kant een 
ingang naar de speelplaats, die was tussen de N.H. kerk en de 
school; die opening is er nog steeds, je kunt tussen de pilaren 
door en dan kom je nu op een grasveldje met een pad er langs 
met uitzicht op de Maas; 
� Van den Brand, rentenier; 
� Grad de Bijl met zijn timmerfabriek; 
� Doortje van den Maazen. Zij had een winkel in textiel, was 

coupeuse en gaf ook handwerkles op de openbare school; 
� arbeidershuis waar de Jood Levi Wolf woonde. Bij deze man kon je het droge 

mollenvelletje inleveren en daar kreeg je dan 10 cent voor. Later is in dit huis Tieboch de 
loodgieter komen wonen;  
� op de hoek stond de sigarenmakerij van Jules Vendelmans & Zn.; 
� de dijk op, aan de rechterkant een Edah-winkel van weduwe Van Heck. Later is dit de 

Vivo-winkel geworden van Sjaak en Annie Vermeulen-Van Zwolgen; 
� daarnaast Hasje van Zoest, hij deed in verzekeringen;  
� de Jodenkerk. Daarin woonde Kleinhofmeyer, hoofd van de openbare school; 
� herenhuis van de Familie Pompen; 
� jongensschool; 
� Ongeveer tegenover de school woonde Kees Romeinders. Hij 

had een winkeltje in snoep, lappen stof en textiel. Ook 
verkocht hij boter van de Oyense boterfabriek, die een paar 
cent goedkoper was, maar ook iets minder van kwaliteit dan 
de boter van de Lithse zuivelfabriek “De Maaskant”; 
� Sjaarl Vendelmans (Bels van afkomst) Hij was eigenaar van de 

sigarenmakerij die op de hoek onder aan de dijk stond (de 
naam staat nu nog op de gevel); 
� arbeiderswoning; 
� Dousi Sigarenmakerij; 
� Piet Pompen, slagerij met slagerswinkel. Zijn vrouw heette Koopmans. Later is hier Karel 

Ebergen met zijn vrouw komen wonen, die eveneens een slagerij hadden.  
� Hannus de Poot had een slagerij en een klein winkeltje. Zijn zoon Johan nam de slagerij 

over samen met zijn zus Door. Later is Johan getrouwd met Nellie. Het echtpaar ging 
verder met de slagerij en Door bleef wel bij hun wonen maar ieder op zichzelf. Johan en 
Nellie zijn laat getrouwd en hebben geen kinderen gekregen. De slagerij werd later over 
genomen door een kleinzoon van Hannes de Poot, namelijk Nico de Poot, een zoon van 
Harrie de Poot, die weer een andere zoon van Hannus de Poot was. Nico de Poot is 
getrouwd met Cor Sas, ze hebben geen kinderen gekregen. Nico is inmiddels overleden, 
zijn vrouw Cor woont er nog steeds, maar de slagerswinkel bestaat al jaren niet meer. 
� café van Hannus Romeinders. Tijdens de kermis werd er in het café gedanst. Later is 

dochter Hanneke getrouwd met Harrie de Poot, zoon van Hannes de Poot (de slager). 
Hun zoon Harrie trouwt met Dina de Veer. Ze hebben geen kinderen gekregen en Harrie 
is dit jaar (2009) overleden. Zijn vrouw Dina doet nog steeds dit café. 
� Harrie Vendelmans, getrouwd met Pieta Romijnders. Ze kregen drie kinderen; 



� daarnaast Albert Horskam met zijn vrouw Jo van Maren. Ze zijn later verhuisd naar de 
overkant van de dijk waar voorheen Grad Jansen woonden. Toen Albert en Jo verhuisd 
waren, kwam in hun huis de familie Muselaar te wonen. Hij nam het postagentschap van 
de heer De Quint over. Na hun kwam in dit huis de familie Van den Berg te wonen met 
hun zonen Arthur en Bennie. De heer Van den Berg zette het postkantoor voort. Na de 
familie Van den Berg kwam hier de weduwe van Harrie Govers, Jaan, met haar drie 
kinderen Willie, Hettie en Geert te wonen. Jaan schreef met haar meisjesnaam Van 
Kessel. Harrie, haar man, had voor zijn dood de betonfabriek van Lith op de plaats waar 
nu Van Oord zit met zijn betoncentrale in Litoyen. Nu is die dubbele blok weg en is het 
een parkeerplaats;  
� de sigarenmakerij van Dousi, waar hij is begonnen met sigarenmaken. In het voorhuis had 

hij een klein winkeltje om sigaren te verkopen; tijdens de verbouwing van sigarenmakerij 
naar woonhuis is Gerard van Zoest, leerling-timmerman, dodelijk verongelukt, het was 
nog een jonge jongen; 
� Dit huis is door verschillende mensen gehuurd en bewoond, o.a. 

schoenmaker Nico van der Stappen. Het adres is nu Lithsedijk 27. In 1949 
hebben mijn man Nicolaas (Klaas) van Sonsbeek en ik Gerarda (Grada) van 
Sonsbeek-de Jong dit huis gekocht voor de prijs van 2.000 gulden, er moest 
nog wel veel aan gedaan worden. Dit geld hadden we door het verkopen 
van een hele goede dekstier aan een K.I. station in de omgeving van 
Eindhoven (plaats weet ik niet meer precies). Klaas was voor en in het begin van ons 
trouwen in 1942 kuiper geweest. Hij maakte boterkuipen voor zuivelfabriek De 
Maaskant. Voor de oorlog werd hierin de boter naar Engeland vervoerd. Tijdens de oorlog 
maakte de Duitser hier een einde aan en ging de boter voortaan in kartonnen dozen naar 
Duitsland. 

 Klaas werd melkcontroleur, hiervoor had hij een studie moeten volgen, maar het leverde 
hem ook een goede baan op in het laboratorium van de Lithse zuivelfabriek. Daar werd 
het vetgehalte gemeten van de melk, die in melkbussen (tuiten) aangevoerd werd door de 
melkrijders (“romrijers”). Ze haalden die bussen op bij de boeren uit Lith, Lithoyen, 
Teefelen, Maren-Kessel en Alphen. Ook van de melk van de boeren die bij de 
controlevereniging waren, werd het vetgehalte, later ook het eiwitgehalte, onderzocht. Zo 
kon een boer op de melklijst van zijn koe zien of de koe goed was om door te houden 
voor de fok, want de melk werd niet alleen per liter betaald, 
maar ook op vetgehalten.  
Klaas was ook secretaris van de fok- en controlevereniging 
“Vooruitgang Lith”. Dit laatste heeft hij ruim 40 jaar gedaan, wat 
hem een Koninklijke Onderscheiding opleverde. Ook 
begeleidde hij de monsternemers (melkscheppers) met hun 
werk. Kon er eens een “schepper” niet, geen probleem, hij had 
kinderen genoeg die wel in konden vallen: wij kregen 11 
kinderen... (Op de foto van links naar rechts: Koen van Lith en Frans 

Schraven, monsternemers oftewel melkscheppers, Klaas van Sonsbeek, 
melkcontroleur, en Janus de Goei, voorzitter) 

 Ook was er bij ons het hoofd meldingspost van de K.I. Dat wil 
zeggen dat de boeren die een tochtige koe hadden en die graag geïnsemineerd wilden 
hebben, het bij ons op konden geven voor acht uur ’s morgens. Wij gaven dit dan 
telefonisch door aan het K.I. station in Beers, zodat de inseminator wist bij welke boer hij 
die dag moest zijn om zijn koe te insemineren. De boeren hadden toen namelijk zelf nog 
geen telefoon en kwamen het dus zelf bij ons melden (of ze lieten dat hun kinderen 
doen); 
� Piet Sprengers, de postbode, werkte ook in de sigarenfabriek. Hij was lid van de fanfare 

St. Lambertus en nam de bekkens voor zijn rekening; 



� Antoon de Poot, getrouwd met Rika Baars, was loodgieter, koperslager, electriciën plus ze 
hadden een winkel; 
� Piet de Blank was hulpveerman, getrouwd met Marietje de Poot. Ze 

hadden een winkel, waar ze textiel, levensmiddelen en in de Sinterklaastijd 
ook speelgoed verkochten; 
� Hent van Oss, fietsenwinkel Gazelle, plus reparatiewerkplaats; 
� Frietje de Poot, schoenmaker, woonde in het huis met de halve kamer 

onder de dijk. Het huis werd ook wel het “huis met de kuitenkamer” genoemd (wel heel 
toepasselijk voor een schoenmaker!!!!); 
� Sjaak Vendelmans werkte bij zijn broer in de sigarenmakerij en in de zomer verkocht hij 

ijs; 
� Van Zoest, schipper; 
� Keesje van Santen, arbeider; 
� Dusamos, koperslager. Zijn vrouw heette Van Zoest; 
� Pieter Verseveld. Hij werkte op het kantoor van Jansen (van de boten); 
� Karel Jansen, mede-eigenaar van Jansen boten; 
� Willem Slijpen had een café en werkte ook bij Jansen boten, maar dan wel op kantoor; 

later heeft Tonia Verhoeven het café van Slijpens overgenomen, waar ze scepter zwaaide 
met 7 kinderen en 13 kostgangers; 
� Dan een stukje grond dat eigendom was van de Firma Jansen; zij hadden deze grond 

gekocht om te voorkomen dat er ooit een huis op gebouwd zou kunnen worden, zodat 
hun eigen uitzicht op de Maas behouden bleef; ze woonden namelijk zelf aan de 
overkant van de dijk in de ‘villa Jansen’;  
� Familie De Groen, bakkerij plus winkel voor verkoop van brood, kruidenierswaren en 

drogist; later is in dit pand de familie Latour van Bommel gekomen, de heer Latour heeft 
het agentschap van het postkantoor hierin gehad en zijn vrouw de drogisterij en de 
winkel. 
� Kantoor Jansen boten; 
� Woonboot van de Familie Van de Zanden, palingvisser op de Maas (bijnaam “den aal”); 

 
Wijk D Hamdijk.  
� Helemaal op het einde van de Hamdijk stonden nog een stuk of zes arbeiderswoningen. 

In een daarvan woonde Janus van de Donk, die een kruidenierswinkel dreef. Zijn vrouw 
Stien was baakster.  

 
We gaan nu naar de andere kant van de dijk, dus niet aan de Maaskant. 
 
� Piet Wouw, café boerderij, toezichthouder op het vee dat op Den Ham liep. Bij Piet 

werden de koeien met een letter gebrandmerkt (op de horens). “H” stond voor Ham, “B” 
voor Bergen, “KB” voor Kleine Bergen. Zo wist iedereen waar de koe in kwestie thuis 
hoorde en kon de eigenaar gemakkelijk gevonden worden. Zijn dochter Truus trouwde 
met Frans Wertenbroek en die hebben het werk voortgezet tot ze oud waren. Later is dit 
huis verkocht aan mensen van buiten Lith die er enkele jaren gewoond hebben, totdat het 
op een keer afgebrand is; 
� Dan weer enkele arbeiderswoningen in de voet van de 

dijk. Er werd ook wel eens gezegd: als je op de dijk staat, 
kun je zo bij hun in de schoorsteen pissen; 
� Dan op de dijk het laatste of eigenlijk het eerste huis van 

de Hamdijk (waar je nu de dijk af kunt naar de 
Citadelstraat). Daar woonde Mart Vogels, hij had een 
winkel in levensmiddelen. Later kocht Has Wouw (zoon 
van Piet Wouw van het café op de Ham) dit huis met winkel. Hij ging ook de melk van 



zijn eigen koeien verkopen door te gaan venten bij de burgers in Lith met zijn 
paardenwagentje beladen met melkbussen (romtuiten). Een daarvan had een kraan 
onderin om de melk te kunnen tappen; 
� Familie Meulendijk; hij was kapitein op de Jansen boten; 
� Janus van Dirke. (De echte achternaam weet ik niet). Hij zette de boeren over met een 

roeiboot naar de Jan-Geertswaard oftewel de Alphense Waard waar ze hun koeien 
hadden lopen. Het eerste gras dat er groeide, werd gehooid. De tweede snee, zoals men 
dat noemde, was om de koeien te laten grazen. De beesten die daar liepen, graasden en 
poepten. Zo werd het weiland ook weer bemest. Na het overlijden van Janus van Dirke 
kocht Jos van Teefelen het huis en zette zijn werk voort. Hij had daarbij ook nog een 
kruidenierswinkeltje. Jos van Teefelen was ook toezichthouder van de grond van de heer 
Margraff uit Vught. Naar horen zeggen heeft zoon Jan dit alles overgenomen; 
� Bertus Nefkens, visser op de Maas; 

 
We komen dan bij de afrit, waar nu de Zomerstraat is. 
 
� Dorus van Schijndel, landbouwer en 

steenkolenhandelaar. Hij had 12 kinderen; 
� Mijntje van Tul, schipper. Later is in dit huis de uit 

Duitsland afkomstige Dr. Lappen, de kruidendokter, 
komen wonen. Hij was weduwnaar met twee 
dochters, Maria en Carola, die alle twee als vrijgezel 
gestorven zijn. Dr. Lappen was heel goed voor de arme mensen. Ze hoefde hem niet 
altijd te betalen en ook gaf hij hun te eten door ze een heel brood me te geven. Daar had 
hij dan wel de eerste snee, “het korstje“, vanaf gesneden om te voorkomen dat ze het 
gingen verkopen in plaats van het zelf op te eten. Want daar had hij het tenslotte ook 
voor meegegeven, geld gaf hij hun nooit; 
� Bertus van de Sluis, roeibotenmaker; 
� Gezusters Van Eldijk: Mina, Liza, Anna en Hanneke. Ze hadden een café en Anna was 

ook een hele goede coupeuse. In de jaren ’30, na een inbraak in hun huis door de Osse 
bende, durfde de zussen ‘s nachts niet meer alleen te blijven. Daarom kwam Has Jansen 
voortaan bij hun slapen. Hij was een knecht van de bierbrouwer Van Mourik. Anna is 
later met hem getrouwd. 
� In de voet van de dijk woonde ”De Kuiper“, zijn echte naam weet ik niet. Hij heeft zijn 

bijnaam gekregen, omdat hij kuipen maakten die gebruikt werden voor o.a. de was, en 
om groenten in te maken, zoals zuurkool, snijbonen en boerenkool; 
� Familie Van Heumen. Zoon Toon was een zeer goede huisschilder, dochter Cristien 

maakte mutsen en poffers; 
� Nol Nefkens was getrouwd met Lien van Amstel. Hij was visser; 
� Willem van Erp was bakker. Later is hier Antoon Dievenlaar komen wonen. Ook hij was 

broodbakker met een winkel. Hij bezorgde ook bij de mensen thuis. 
 
Dan zijn we bij de afrit naar het Brouwerspad. 
 
� Hannus van Maren had een café en een 

weegbrug waar suikerbieten gewogen werden, 
voordat ze met de kruiwagen in de schepen 
werden gereden. Dat gebeurde op de loswal die 
in de volksmond “den bol” heette. 

 
Afslag Heuvelwijkstraat  
 



� Familie Jacobs met drie kinderen. Gerrit was timmerman, Piet was kolenhandelaar en 
Mina deed de levensmiddelenwinkel. Gerrit Jacobs bouwde een nieuw huis naast de 
ouderlijke woning, ook broer Piet en zus Mina gingen mee en Gerrit begon een eigen 
timmerbedrijf. Hij was een hele goede vakman; 
� In de voet van de dijk de familie Van Dijk; 

 
We komen nu op de Ringkade. 
 
� Hannus en Nelleke Luiten, levensmiddelenwinkel. Hannus werkte ook bij Jansen boten. 

Later is in dit huis Van de Zanden komen wonen, hij was visser op de Maas; 
� Janus en Sjef Nefkens, vissers; 
� Familie Wertenbroek, loondienst; 
� Bertus van Maren, bijnaam Bertus de Scheet. Hij had een winkel in rookartikelen en 

snoep. Toen kon je bij hem al voor 1 cent snoep kopen. Later kwam in dit huis Klaas 
Mulders te wonen. Hij had een klompenwinkel en was handelaar. Zijn dochter An 
trouwde bij hem in met Jan Vink. Vanaf toen werd er ook speelgoed en potten en pannen 
verkocht. Jan en An Vink kregen een zoon. Hun huis is later afgebrand, maar nu staat er 
weer een nieuwbouwhuis, waar P. Wielders met zijn vrouw woont. Wielders is oud-
huisarts van de gemeente Lith; 
� Grad van Houtem en Jans Hoek. Zij dreven een winkel in groente en fruit en zoute haring 

uit de ton. Jans ging met de hondenkar langs de deur om haar spullen aan de man te 
brengen. Jans was de krant van het dorp. Doordat ze overal kwam, wist ze ook alle 
nieuws te vertellen. Later is op deze plaats een nieuw huis gezet en kwam Romeinders er 
wonen. Hij was parlevinker op de Maas; 
� Verbruggen, schoenmaker; 
� Hannus van de Zanden, visser; na Hannus kwam hier Tonia 

Verhoeven te wonen en runde een frietzaak; ze verhuisde later 
naar café Slijpen een eind verderop aan de andere kant van de dijk; 
� de Wiel, waar het beruchte of beroemde verhaal van de Lithse 

snoek speelt; 
� De Quint, hij had het postkantoor van Lith; 
� Dokter Wiegersma, huisarts. Hij was de inspiratie voor de dokter in 

het boek van Antoon Coolen, Dorp aan de Rivier, dat is verfilmd 
door Fons Rademakers. Later is in dit huis Jan de Bekker komen 
wonen met zijn vrouw, zij schreef Pompen met haar meisjesnaam. Zij hadden een groot 
gezin. Zoon Joep en zijn vrouw Dilia van Sonsbeek zijn daarna in het huis getrokken. Het 
koetshuis is later verbouwd tot woning waar o.a. de familie Van de Hurk gewoond heeft; 
� Wat verder omlaag, richting de wiel, dus achter het huis van De Quint, woonde de heer 

Van Heeswijk, burgemeester van Lith. Hij had een zoon Frans. Op het huis staat nu nog 
“Huize Wielzicht”. 

 
We waren even afgedwaald en gaan weer terug de dijk op. 
 
� Sjef van de Maazen, schilder. Ze hadden ook een levensmiddelenwinkel; 
� Richters, kleermaker. Hij is later in het kantoor van Jansen gaan wonen aan de overkant 

van de dijk; 
� arbeiderswoning; 
� dan nog een arbeiderswoning, deze is op een gegeven moment afgebrand en op deze 

plaats is een afrit van de dijk gekomen; 
� arbeiderswoning, raakte in slechte staat en is onbewoonbaar verklaard en afgebroken. In 

dit tijd kwam er op zulke huizen een bord te hangen met het opschrift ‘Onbewoonbaar 
verklaarde woning’. 



� Villa Jansen oftewel “villa nooit genoeg” zoals er ook wel eens werd 
gezegd. Hier woonde de eigenaar van Jansen boten en bussen. Toen 
het minder werd met de boten ook vrachtauto’s. Later is in dit huis de 
familie Smits komen wonen. De heer Smits was burgemeester van 
Lith. Toen zij dit huis verlieten, is het Wit-Gele Kruis erin gekomen. 
Inmiddels wordt het weer gewoon bewoond; 
� Wim en Alie van Zoest met dochter Corrie. Ze hadden een 

groentewinkel en Wim ging met zijn kleine vrachtautootje groenten 
venten. Met de kermismarkt had hij een groentekraam op het 
marktplein van Lith; 
� Piet en Jan de Bijl (zijn vrouw schreef Van Heumen). Ze hadden twee dochters, Doortje 

en Mien. Pietje had een timmerbedrijf en maakte ook doodskisten. Er werd verteld dat 
zijn eigen kist al jaren klaar was. Pietje had een gereedschapskist op zijn fiets gemonteerd, 
tussen zadel en stuur. Pietje is 101 jaar geworden; 
� Cobus Romeijnders, vrijgezel. Later kwam hier de familie De Vree te wonen. Hij was 

onderwijzer op de jongensschool van Lith; 
� Jan en Dien de Grauw, met dochter Netje. Jan was koperslager, hij heeft onder andere de 

grote koperen kandelaar gemaakt die nu nog in de St. Lambertus kerk van Lith staat; 
� dan het Weesje, dit was en is nog steeds een pad van de dijk naar de kerk en de school; 
� Grad Jansen was klompenmaker en werkte ook bij de gemeente als armmeester. Dit hield 

in dat hij mensen die in geldnood zaten, geld moest uitkeren. Later kwamen hier Albert 
en Jo Horskan te wonen met twee dochters, Riet en Willie. Ze hadden een winkel in 
linnengoed, naaiartikelen, truien en vesten, potten en pannen enz.  
� Gemeentehuis van Lith; hier stond aan de zijkant de gemeentepomp waar iedereen die 

dat wilde water kon komen pompen, voor het dagelijks gebruik voor het eten, de was 
etc.; want waterleiding was er op veel plaatsen nog niet. Toen het gebouw geen dienst 
meer deed als gemeentehuis (of raadhuis zoals het toen genoemd werd) is er de Lithse 
jeugdvereniging in gehuisvest; ook woonde er tijdelijk in een klein gedeelte een gezin en 
wel Jan en Miena van Kessel-van Schijndel. 
� Arnold en Truus Schouten van Alem. Zij hadden een bakkerij en bakkerswinkel en 

verkochten ook kruidenierswaren; 
� het Doktershuis: Dokter Wiegersma woonde eerst verder op de dijk. Later kwam in dit 

huis Dr. Schretlen te wonen. Hij is niet lang huisarts geweest. Hij was overspannen en 
reed als een gek door het dorp met zijn auto of motor. Later kwam Dr. Japtjon, Indisch 
van afkomst. Nadat hij Lith had verlaten, is hij oogarts geworden in Den Bosch. Hij was 
een goede oogarts en deed ook zelf oogoperaties. Daarna kwam hier Dr. Martens te 
wonen, de nieuwe huisarts. 

 
We gaan nu de dijk af. 
 
� Hotel Van Doorn, van Grad van Doorn en zijn vrouw, geboren 

Schouten. Ze hadden geen kinderen. Later kwam Johan van Doorn, 
de zoon van zijn broer met zijn vrouw Marie hier in. Na hem nam 
een broer van Johan, namelijk Harrie van Doorn, het over, samen 
met zijn vrouw Mien Spanjers. Hun dochter Mary nam het weer over 
van haar vader, samen met haar man Kees de Veer. Ondertussen heet het hotel al weer 
een tijd “Moira”, maar sinds wanneer weet ik niet; 
� Jan Schouten, later kwam hier Verhoeven in met een smederij. Dit huis is op een gegeven 

moment afgebroken en op die plaats staat nu Hertog Jan van Brabant; 
� Grad van Geffen met zijn zus Nes hadden samen een boerderij, 

later kwamen Nol Wouw met zijn vrouw Antje van Lijssel in dit 
huis. Ook zij boerden; 



� Bard Balvers met zijn vrouw Annie, de eerste friteszaak van Lith. Ze verkochten ijs 
(sprookjesijs), snoep, gekookte eieren, grote augurken en frites. Voorgebakken frites 
kenden ze toen nog niet. De aardappels werden eigenhandig geschild, gewassen in een 
zinken teil en in reepjes gesneden. Meestal hadden ze hulp van een bejaarde man. Die 
zinken teil werd ook gebruikt voor de was en diende ook als bad. Ze hadden een groot 
gezin, ik dacht 10 kinderen. 
� De dames Winterrooy, zoals de twee vrijgezelle zusters 

genoemd werden; 
� Patronaatsgebouw, nu Gemeenschapshuis De Hoeven. Het 

gebouw werd neergezet op initiatief van kapelaan Mol die 
wat wilde organiseren voor de jongeren. Zijn vader had 
samen met de heer Pauwels een groothandel in 
levensmiddelen, Mol & Pauwels geheten, die ook aan 
winkels in Lith leverde. Met onder andere het geld van zijn familie kon kapelaan Mol zijn 
plan ten uitvoer brengen. Het gebouw werd gebruikt door de Fanfare, jongens konden 
hier ‘s zondags kaarten en biljarten, de zusters (nonnen) gaven hier naailes aan de meisjes 
die van de lagere school af waren, van de N.C.B. uit werd les in koken 
en voor coupeuses gegeven door juffrouw Van Tilburg en juffrouw Van 
der Wielen. Veel later werd de zaal ook verhuurd voor bruiloften, 
feesten of een koffietafel bij een uitvaart; 
� R.K. Kerk St. Lambertus met pastorie. 


