
 
 

 

Ulvenhoutse ‘Vrouwen van Nu’ fietsdag. 
 
 
Op onze jaarlijkse fietsdag, gepland op 15 september jl. in de richting van Dongen, 
waren de weersvoorspellingen bar en boos. Het organisatieviertal (Elly Onincx, 
Tineke Koijen, Gemma Veltman en Ria Leuris) besloot daarom de avond ervoor het 
stalen ros op stal te laten en de gemotoriseerde koets te nemen. Immers onze 
geplande bezoeken en afspraken dienden we na te komen.  
 
Om 9.30 uur vertrokken 26 deelneemsters vanaf de Pekhoeve richting Oosteind voor 
een bezoek aan de Avri. Na het nuttigen van koffie met appelgebak hadden we alle 
tijd om dit prachtige tuincentrum te bekijken. Van hieruit zijn de meesten te voet, ± 
3,5 km., naar het museum “De Leerlooierij” in Dongen gegaan om toch nog iets aan 
beweging gedaan te hebben.   
 
Daar aangekomen stond voor ons de 
keurig verzorgde lunch klaar.  
Na de het eten werd de groep in 
tweeën gesplitst. Groep 1 ging met de 
gids mee, terwijl groep 2 nog even kon 
natafelen. Zij werden een half uur later 
rondgeleid.  
Alle medewerkers van het museum zijn 
vrijwilligers. Het museum is niet groot, 
maar er is toch veel te zien. De gids 
vertelde hoe het leerlooien in Dongen is 
ontstaan. De arme boeren gingen als 
bijverdiensten de huiden van de koeien 
ook gebruiken. Er was genoeg water (riviertjes) om de huiden schoon te spoelen. 

Met grote messen werden de resten 
vlees van de huiden geschraapt en 
die arbeider verdiende daarmee 6 
gulden per week. Sneed hij in de 
huid, dan werd er 1 gulden loon 
ingehouden. Als de huiden ontdaan 
waren van haar en vlees, dan 
werden ze in een diepe put gelegd 
met daartussen fijngemalen 
eikenschors en bovenop verzwaard 
met grote stenen. De put werd met 
water gevuld en zo kon de tannine 
zijn werk doen.  
 
 



De huiden werden later gekeerd, zodat er overal genoeg looistof kon inwerken. Een 
heel arbeidsintensief en zwaar werk. Ook dit looien evalueerde in de loop van de tijd 
door gebruik te maken van verschillende machines. 
Tegenwoordig gaat alles machinaal en is het looiproces in een paar uurtjes geklaard. 
Alles werd duidelijk uitgelegd en vergezeld van videobeelden aan de wanden. 
Een leuke en leerzame dag, waarover iedereen enthousiast was. 
Ter afsluiting legden we nog aan bij “Beum”, voor een drankje met wat lekkers. 
“Beum” is een horecagelegenheid, waar mensen met een lichte verstandelijke 
beperking opgeleid worden tot horecamedewerker. 
Jammer dat we de mooie fietsroute niet konden rijden, maar wat in het vat zit 
verzuurt niet. 
 
Een tevreden lid van het organisatiekwartet. 
 

 
 
  
 


