
Jaarlijkse fietstocht 11 september 2019 

 

Woensdag om 8.30 vertrekken we met een 20 tal dames richting 

Drunen. Via het halvezolenpad rijden we naar de schoenfabriek 

Durea waar we om 9.15 uur verwacht worden. 

Hier stond men ons al op te wachten met een overheerlijk kopje 

koffie en lekker stuk herfstcake. Na een woord van welkom in de 

ontvangst-zaal was er een power point presentatie met uitleg over 

het ontstaan van het schoenenbedrijf. De oprichting in 1913 

gebeurde door Gijsbertus van Drunen. De directie van nu is de 

derde generatie. Men heeft drie bedrijven, te weten: Durea, Gijs 

en Lerora, allen gevestigd in Drunen. Men maakt zowel dames als 

heren schoenen. De schoenen hebben een perfecte pasvorm en een 

uitneembaar voetbed. 

De schoenen worden gemaakt door ervaren vakmensen met liefde 

voor het schoenen vak. Ze worden op ambachtelijke wijze 

geproduceerd in de drie fabrieken. 

Het leer van de dierhuiden wordt in ons land ingekocht en gaat 

daarna naar Italië om te worden gelooid. We hebben met veel 

belangstelling de fabriek Durea bezocht. Ook konden we een 

praatje maken met dames en vooral niet te vergeten de heren die 

daar de schoenen aan het stikken en lijmen waren. Hier in de 

fabriek maakt men de modellen. Deze modellen gaan naar de 

fabrieken in het buitenland: India en Tunesië. In die landen wordt 

de productie van schoenen en laarzen gedaan. Als deze gereed zijn 

worden ze naar Nederland verscheept en komen dan verpakt in 

schoendozen terug op het bedrijf in Drunen. Regelmatig worden de 

schoenen gecontroleerd op pasvorm en kwaliteit. Vanuit Drunen 

gaan de schoenen vervolgens naar de winkels, zowel in Nederland 



als in Duitsland en België. Men heeft geen eigen verkoopwinkels. In 

de fabriek hier in Drunen worden ook op afspraak orthopedische 

maatschoenen gemaakt. 

Na dit bezoek vertrekken we richting Heusden. Daar aangekomen 

hebben we eerst de lunch gebruikt. Om 14.00 uur worden we in het 

VVV kantoor verwacht voor een rondleiding in de binnenstad van 

Heusden. Onder begeleiding van twee gidsen gaan we in twee 

groepen uit elkaar. We krijgen bij de maquette van de stad uitleg 

over de vesting. Het is niet helemaal duidelijk wanneer Heusden 

stadsrechten heeft gekregen. Heusden is een gerestaureerde 

vestingstad en heeft 1500 inwoners binnen de vestinggracht. In 

1986 is men begonnen met het in de oude stijl te restaureren. Deze 

restauratie heeft veertig jaar in beslag genomen. Voor de kleuren 

van het houtwerk in de stad zijn drie kleuren toegestaan te weten: 

groen, ossen-rood en blauw. De Sint-Catharinakerk, de centrale 

protestantse kerk, is in gotische stijl gebouwd en staat in het 

midden van de stad. De oude vestingwerken van de stad zijn een 

goed voorbeeld van het oud Nederlands vestingstelsel met de 

typerende onderwal. De wallen en bastions waren geheel van aarde, 

waar onder andere Kazematten in waren ondergebracht. Na de 

stadswandeling zijn we huiswaarts gegaan. Helaas zijn de 

weergoden ons niet gezind. Daardoor komen we kletsnat thuis. 

 

Met dank aan de dames van de reiscommissie. 

 

Verslag Elly Verkade 


