
Junl r90
a

ersOude bier
VAN D
blijven

Momenteel wordt er in de
Dorpsstraat hard gewerkt
aan de oude bedrijfspan-
den van bierbrouwerij De
Valk van de familie De
Kroon. Het doek voor dat
familiebedrijf viel defini-
tief toen vorig jaar de
drankengroothandel, de
laatst overgebleven be-
drijÍstak, overgenomen
werd door een branchege-
noot in Goirle. Sinds die
tijd staan de panden
Dorpsstraat 12, 12a en 14
te wachten op hun nieuwe
bestemming.
Maar volgens de huidige
eigenaar, Rob Schuurkes
uit Oisterwijk, zal die toe-
stand niet lang duren. In
het voormalige woonhuis
op nunrmer 14 komt in
augustus een luxe zaak in
damesschoenen, tassen en
kleine lederwaren. Op
nummer 12, de oude brou-
werij, opent rond diezelf-
de tijd een damesmode-
zaak. De gevels blijven bij
de verbouwingen staan,
hoewel ze niet aan wat
aanpassingen zullen ont-
komen.

Met de oude bierkelders,
die onder de drie huizen
doorlopen, heeft' Schuur-
kes bijzondere plannen
,,We hebben ontdekt dat
sommige gewelven ult de
zestiende eeuw stammen.
Dat is natuurlijk uniek en
daarom zijn we de kelders

aan het restaureren, zodat
ze in hun oorspronkelijke
vorm tÉhouden blijven."
Zo'rt authentieke omge-
ving ,, vraagt volgens
Schuurkes om een niet-
alledaags horecabedrijf.
Hij denkt aan een brou-

,' :;.

wer vàn specialistische
biersoorten in combinatie
met een café.
,,Dat zou goed passen in
het karakter van de
Dorpsstraat", meent de

,nieuwe eigenaar. Het zal
' even wennen zijn voor de

rasechte . Dorpsstraatbe-
:;. won€Í§' want zij kunnen
.'::,2ish niets anders herinne-
,,.ren dan het familiebedrijÍ
',:,.De Valk op dit adres. In
. 1816 startte Jan de Kroon
r als een van de eerste mid-
' denstanders in Oisterwijk
.,reen bierbrouwerij in de
i;Dorpsstraat Het pand

ging over van vader op
zoon en produceerde later
ook plaatselijke limona-

rr,. degaz€uses. Die activiteit
' werd voortgezet tot in de
.jaren zestig, de bierkraan
gingal in 1917 dicht.
Laatste eigenaars in de
familieketen .waren me-

,,'vrouw' W. de Kroon en
.rt, haar zoon Chef. Tot vorig
. jaar gebruikten ze de be-

drijfspanden in de Dorps-
': straat,, als opslagplaats..

voor hun drankengroot-
handel.
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