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De gazeuses van drie grossiers in levensmiddelen te Bergen op Zoom
Naar aanleiding van het geschrevene in het boek Bergen op Stoom over de lokaal gebottelde limonadegazeuses
wil schrijver iets kwijt over enkele regionale limonades die drie lokale levensmiddelengroothandels in hun assortiment
hadden. Het zijn herinneren die dateren van 1960 tot 1970 , toen zijn vader bij één van die groothandels, te weten
Bruys – Suijkerbuijk, werkte en hij daar hielp na schooltijd en in vakanties.
Fa. A.J. Noordhuizen limonadegazeuse
Volgens schrijver behoorde deze gazeuse tot het assortiment van groothandel Witjes de Bra aan de Van Dedemstraat
(huisnummers in 2013: 180 en 182). Overigens maakte nog een tweede Noordhuizen gazeuse, namelijk Hendrik.
Schrijver is nog aan het uitzoeken tot welke inkooporganisatie Witjes de Bra behoorde.
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Wemco limonadegazeuse
De Wemco limonadegazeuse behoorde tot het assortiment van groothandel Wittenbols aan
de Burgemeester De Roocklaan 46.
Schrijver is nog aan het uitzoeken tot welke inkooporganisatie Wittenbols behoorde.

De WEMCO limonadegazeuse in de kleuren wit, geel en rood kwam uit de bottelarij van Willem Andreas Rijks
(13 febr. 1896 -19 sept. 1950), zoon van Jakob Rijks en Pietertje van Pernis. Hij was eigenaar van de fabriek
WEMCO gazeuse. De naam WEMCO staat voor Willem en Mien Company (Mien was de vrouw van Willem!)
Hij startte de fabriek in de jaren 40 aan de Kinderdijk 64 in Middelburg. Willem en Mien woonden zelf boven de zaak.
Bron: website Zeeuwsebabbelaar
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TROKA limonadegazeuse
Troka was een limonadegazeuse in het assortiment van groothandel Bruys – Suijkerbuijk, aangesloten bij de landelijke
organisatie NGV (die bestond sedert, aanvankelijk gevestigd in de Van Dedemstraat op nummer 28, nu 188, dat doorliep
tot aan de Kloosterstraat, en later aan de Auvergnestraat 28 en 30 te Bergen op Zoom.

Speldjes en (onder) slogan van
Foto HC Markiezenhof (Van Dedemstraat)
de landelijke inkooporganisatie – afkorting van Nederlandse Grossiers Vereniging en opgericht in 1940 -

Geplukt van landelijke site

Foto van HC Markiezenhof

(Auvergnestraat)

De opslag van de emballage geschiedde echter in een pakhuis schuin aan de overkant van dat pand
Auvergnestraat 17: het grote pand met poort met boog en dat gelegen was naast de inrit van transportbedrijf Coppens.
.
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Luciferdoosje van de opvolger van de NGV in 1964 A & O. A&O ging in 1979 op
in Markant om na nog wat fusies nu de naam Jumbo te dragen.

Bruys – Suijkerbuijk is later samengegaan met Troost in Dinteloord onder de naam Brabant N.V.
Eerst in de Westerstraat (in twee loodsen) en later in een nieuwbouw in Dinteloord - oost.
Na enkele jaren in Dinteloord gevestigd te zijn vertrok het bedrijf naar Tilburg en nog later naar Veghel.
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Bron : fotografeerder W.A. van Opdorp te Dinteloord

Het magazijn van Troost lag naast de Troka-fabriek aan de Westerstraat in die plaats.
Troka was een afkorting van Troost & Kats. Het bedrijf was ook agent van de Amstel-bieren.
De achterkant van de Troka – beugelflessen was gesierd met de slagzin:
Of de zon schijnt of niet drink Troka limonade en geniet.

1 ste auto van de fabriek,
2e auto van de Troka
Opel tybe B 1.8.
Ford type A
De foto met de 2e Troka auto is waarschijnlijk in die straat gemaakt. De huizen achter de auto stonden tegenover de fabriek.

De Fargo

Foto van de site cultureel Brabant

Bron foto’s met auto’s : Archief P.Pietjouw Ppfoto dankzij hem ook op website Oudedaf

Willem Kruf
3 november 2013

Speldje van Troka
(in eigen bezit)

