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Opening der nieuwe Stoomzuivelfabriek

‘t Was feest te Hilvarenbeek op 29 Mei j.l. De nieuwe Coöp. Stoomzuivelfabriek „St. Adria-
nus” werd onder veel belangstelling plechtig ingezegend. Volgens Katholiek gebruik werd de 
dag begonnen met een H. Mis, opgedragen door den Zeer Eerw. Heer Pastoor Beijnen, welke 
plechtigheid door nagenoeg  a1le leden en vele genodigden werd bijgewoond. 

Hierop volgde een algemene vergadering in het patronaat. Hoewel deze vergadering een zake-
lijk karakter droeg, benutte de voorzitter - de heer Heuvelmans uit Diessen - deze gelegen-
heid, om alle leden en genodigden van harte welkom te heten. De dag, zo zegt spr., die wij 
vandaag zijn begonnen, is voor ons een gewichtige dag, omdat wij een zaak gaan openen, 
waarvan voor een groot gedeelte ons wel en wee afhangt. Spr. ziet echter de toekomst niet 
donker in. Een vereniging van 250 leden, die allen eenzelfde doel nastreven, prijs stellen op 
een eigen organisatie en voor vervreemding naar elders niets voelen, noemt spr. een schit-
terend begin. Spr. uit zijn voldoening over de eensgezindheid der leden en hoopt dat deze 
eensgezindheid ook in de toekomst zo moge blijven, overtuigd dat de vereniging dan onder de 
deskundige leiding van den heer Vonk, een goede toekomst tegemoet gaat. Spr. dankt allen, 
die aan de totstandkoming der fabriek hebben medegewerkt en sluit zijn rede met de beste 
wenschen voor de toekomst.

Wij kunnen hieraan toevoegen, dat de 250 leden, die bij de nieuwe vereniging zijn aangeslo-
ten, beschikken over 1300 koeien. Deze leden waren eerst georganiseerd in 4 verenigingen 
met een eigen fabriekje n.l. te Diessen, Esbeek, Biest en Hilvarenbeek. Reeds vele jaren te-
rug is herhaalde malen getracht deze 4 organisaties bijeen te brengen, doch telkens faalden 
deze pogingen. Circa 1½ jaar geleden, toen de nood op het hoogst was en de kleine fabriekjes 
begonnen te kwijnen door verlies aan leden, die de melk gingen leveren naar Tilburg, werd 
nogmaals een poging gewaagd, nu met goed gevolg. 
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Bijna tegelijkertijd werd in alle 4 organisaties tot liquidatie en aansluiting tot de nieuwe vere-
niging besloten. Wat een tiental jaren geleden een onmogelijkheid scheen, n.l. één fabriek 
voor Hilvarenbeek en omstreken, is dus thans een feit geworden.

Tegen elf uur had de plechtige inzegening plaats in tegenwoordigheid van bestuur en leden en 
verder genodigden, waaronder vele notabelen uit Hilvarenbeek. De fabriek bood een feestelijk 
aanzien door de versiering van palmen en groen en talrijke bloemstukken. De Zeer Eerw. 
Heer Beijnen, Geestelijk Adviseur, verrichtte de plechtigheid en opende de fabriek met een 
kernachtige toespraak. Spr. schetste de betekenis der ceremoniën en wees in verband hierme-
de de leden op hun plichten, steeds eendrachtig te zijn, de christelijke beginselen hoog te hou-
den en zich altijd te tonen harde werkers, mannen van de daad, waar kerk en maatschappij op 
kunnen bouwen. In dit vooruitzicht voorziet spr. voor de leden een goede toekomst en bloei 
der nieuwe vereniging.

Na deze plechtigheid had de bezichtiging plaats van de moderne, naar de laatste eischen des 
tijds ingerichte fabriek. De deskundigen waren vol lof en de leden enthousiast over de keurige 
inrichting. Na de bezichtiging zetten de leden zich aan welvoorziene tafels, die in lange rijen 
door de fabriek waren opgesteld, terwijl bestuur en genodigden op het kantoor werden ver-
zocht.

De heer Vonk, directeur der fabriek, dankte de genodigden voor hunne belangstelling en stel-
de een heildronk in op het welslagen der nieuwe fabriek. De heer Kruip feliciteerde het be-
stuur namens den Zuid-Ned. Zuivelbond, sprak zijn voldoening uit over de aansluiting der 
nieuwe vereniging bij den Z.N.Z., maakte een compliment over de schitterende fabriek en be-
sloot met de beste wenschen voor den bloei der vereniging. 

De heer Kramer, architect, en de opzichter feliciteerden eveneens het bestuur met het tot stand 
gekomen werk, dankten voor de steun en medewerking en bracht een woord van lof aan de 
Fa. Lanfers, ‘s-Hertogenbosch en de Fa. Smolders, Hilvarenbeek voor de vlotte, degelijke uit-
voering.
De Voorzitter dankte de sprekers voor de gewaardeerde woorden en welgemeende wenschen 
en hoopte eveneens, dat de nieuwe vereniging veel succes moge hebben; wat dit laatste betreft 
is o.i. hieraan niet te twijfelen. In Hilvarenbeek en omstreken treft men algemeen gemengde 
landbouwbedrijven aan, waar een boterfabriek 't meest op haar plaats is. De ondermelk wen-
schen de boeren voor een groot percentage terug en vertegenwoordigt op de boerderij, voor 
zover deze productief kan gemaakt worden, een hoge waarde. De overtollige ondermelk zal 
voorlopig te Oirschot tot melkpoeder worden verwerkt. Het bestuur heeft evenwel nog andere 
plannen, waarop we echter niet kunnen vooruit lopen.

Tegen 1 uur gingen de bezoekers hoogst voldaan huiswaarts, terwijl om 3 uur de vrouwen en 
dochters der leden de fabriek kwamen bezichtigen en eveneens op gulle wijze werden ont-
haald. Bij deze gelegenheid heeft de heer Lauwers, landbouwonderwijzer te Esbeek, het 
woord gevoerd en nuttige wenken gegeven inzake melkwinning en melkbehandeling
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Betreffende de inrichting en installatie der nieuwe fabriek kan nog worden medegedeeld, dat 
aan de voorzijde de melkontvangst ligt met daarnaast op gelijke hoogte kantoor en laboratori-
um. Melkontvangst en bordes zijn geplaveid met geribde ijzeren tegels. Voor het wegen der 
volle melk en ondermelk zijn Alas snelwegers opgesteld Om het vlug wegen der volle melk te 
bevorderen, is de melkbak van de bascule verdeeld in twee afgesloten helften met uitloop zo-
dat de ene helft kan worden volgestort, terwijl de andere leegloopt. Het centrifuge-, tevens 
karnlokaal is een schitterende ruimte met een forsche luchtkap. 

Ter rechterzijde ligt de machinekamer, waarin zijn opgesteld een stoommachine van 45 P.K. 
en een koelmachine van 30.000 cal. In het ketelhuis, hetwelk plaats biedt voor twee stoomke-
tels, ligt een ketel van 41 M2.,  fabrikaat Hagoort. 
Behalve de ketel is de gehele installatie geleverd door de Fa. Lanfers en is berekend op een 
capaciteit van 8000 liter per Uur. Aan de noordzijde liggen het roomzuurlokaal en de boterbe-
waarplaats.
De fabriek, welke onder leiding van de Fa. Kramer en Martens te Oosterhout is gebouwd, 
maakt een uitstekenden indruk en neemt in de rij der moderne fabrieken een eerste plaats in.

E.                                                                                          J.K.
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