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Geertruidenberg, 5 augustus 2013 

 

 

Uitnodiging Van-Leer-tot-Schoenarrangement 
 

 

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed nodigt u graag uit voor een dagexcursie die zij op  

donderdag 7 november 2013 in samenwerking met het museum “De Looierij” in Dongen en 

schoenenfabriek “DUREA” in Drunen organiseert. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

10.00 uur Ontvangst en koffie/thee in museum “De Looierij” te Dongen. Tijdens een 

rondleiding door het museum krijgt u uitleg over het proces van leerlooien en 

waarom juist deze industriële tak in relatie tot het landschap in de omgeving 

van Dongen zo kon uitgroeien. De laatste uitbreiding in het museum richt zich 

vooral op het landschap waarin de nederzetting Dongen is ontstaan en hoe de 

industriële leerlooierij zich daarin kon ontwikkelen. 

Museum De Looierij, Kerkstraat 33, 5101 BB Dongen.  

 

12.00 uur Lunch in het museum. 

 

13.30 uur  Bezoek aan schoenenfabriek “DUREA BV”. Aan de hand van een 

videopresentatie krijgt u uitleg over het ontstaan en de groei van de 

schoenenfabriek tot in deze tijd. Daarna maakt u een rondgang door de fabriek 

zodat u kennis kunt maken met het verwerkingsproces van leer tot 

damesschoen. Het specialisme in het productieproces en de logistieke keten 

daarna zijn zeer interessant. 

 Schoenenfabriek DUREA BV, Thomas Edisonweg 1, 5151 DH Drunen. 

 

16.15 uur  Afsluiting met een drankje. 

 

 

De kosten voor dit arrangement bedragen 29,50 euro per persoon. Dit bedrag kan worden 

overgemaakt op bankrekeningnr: 10.38.08.396 t.n.v. Stichting Brabants Industrieel Erfgoed te 

Oosterhout o.v.v. “Leerarrangement 2013”. Graag opgave van deelname (met het aantal 

personen en namen) via het e-mailadres: brabantsindustrieelerfgoed@gmail.com. 

Voor dit arrangement is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: vol = vol! 
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Museum De Looierij 
Maak kennis met De Looierij, het Dongense museum waar het leven in een gemeenschap van 

leerlooiers beleefd kan worden. Van koe tot schoen, techniek en mens in een gebouw dat 

looien ademt. Ontdek wat anderen al zeggen: "Tjonge,  ik wist niet dat zoiets moois hier 

was...". Museum De Looierij richt zich voornamelijk op haar wortels: het looiproces en het 

sociale leven van de looiers. Deze expositie treft men aan in 't Nathuis en op de Droogzolder. 

Verder worden alle plekken van het gebouw (een oude looierij uit 1889) die de bezoeker iets 

willen vertellen, bij de presentatie betrokken. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durea BV 

De historie van Durea gaat terug tot het jaar 1939. Toen begon Petrus van Drunen voor 

zichzelf. Zijn bedrijf doopte hij tot Van Drunen’s Schoenfabriek N.V. Nadat de fabriek tijdens 

de oorlog stil lag, werd in 1946 de draad weer opgepakt. De zoons van Peter kwamen in het 

bedrijf en in 1948 volgde de officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder de 

naam Durea B.V. In de jaren die volgden, groeide het bedrijf gestaag en breidde het 

regelmatig uit. Kwaliteit en pasvorm bleven de boventoon voeren. Vakbladen en 

inkooporganisaties prezen Durea dan ook meermaals om hun goede producten. De productie 

liep door de jaren heen op van wekelijks 90 paar schoenen in 1948 tot jaarlijks 71.000 paar in 

1987. De magische grens van 100.000 paar bereikte Durea in 1993. Inmiddels verlaten 

jaarlijks zo’n 225.000 paar damesschoenen van hoge kwaliteit de Durea fabriek. 

 

 


