
115 jaar



- 22 maart 2019 -

Eerste en laatste druk ter ere van het 

115 jarig bestaan van Van den Hurk Eersel.



- team 2019 -

We nemen je graag mee 115 jaar terug in de tijd
en zetten vier generaties POWERVROUWEN in het 

zonnetje. Zij openden in die 115 jaar iedere morgen trouw 
de winkeldeur, gingen op zoek naar nieuwe producten, 
nieuwe diensten en werden zo een begrip in de Kempen

en inmiddels tot ver daar buiten. 

Graag tot ziens! Team Van den Hurk 2019





- de eerste generatie -

Marie Moeskops
(1876-1959)

Getrouwd met Piet van den Hurk op 1 juni 1909
Vijf  kinderen, Willem, Frans, Mia, Riek en Tonny. 

In de winkel van 1909 tot 1950
winkeloppervlak 30m2

Assortiment:
Huishoudelijke artikelen

Lampen
Witgoed

Kinderwagens
Fietsen

Jachtpatronen



Marie verkocht een fiets en Piet gaf de  
gratis fietsles (die ook echt nodig was).

Marie en Piet woonden in het oudste 
gedeelte van de huidige winkel, waar nu 

de entree is. Piet en Marie hebben het 
woonhuis waar de huidige generatie ook 

in woont laten bouwen (1927).
De laatste jaren van hun leven woonden 

Piet en Marie bij hun zoon en schoon-
dochter in huis.



A A N B I E D I N G

Superscherp schilmes
ZWILLING
(het mesje met het rode heft)

van 8,95 voor 6 Euro

(maximaal 2 per klant), recht model

Een schilmesje 
kost in 1917 10 cent.



Recept uit 'Wat zullen wij eten? Goede voeding in 
dure tijden.' (1916, Eerste Wereldoorlog)

Gebakken visch met aardappelen

1 kg regeeringsvisch (bv schol, wijting, schelvis, 
panharing of zeewolf)
1,5 maatje bakolie
2 el zout
0,5 ons tarwebloem
3 kg aardappelen

Kook de aardappelen ongeschild half gaar (zie 
“bezuiniging bij het gebruik van ongeschilde aardap-
pelen” op blz. 12). Leg ze op een vergiet, om zoveel 
mogelijk op te drogen. Maak de visch schoon, wrijf ze 
in met wat zout en wentel het door de tarwebloem. 
Maak intussen in de koekenpan de helft van de olie 
heet, leg er zoveel visch in als met de ruimte over-
eenkomt en laat die op een flink vuur vlug aan één 
kant bruin worden; keer ze met een groot mes voor-
zichtig om en laat den anderen kant ook een mooi 
korstje krijgen. Laat ze daarna nog even bakken tot 
ze gaar is. Leg nu in de koekenpan, waarin nog wat 
heete olie is overgebleven, de uitgelekte aardappe-
len. Schud ze in de pan rond tot ze bruin zijn gewor-
den en al de olie in zich hebben opgenomen. Schud 
ze over in een ijzeren pot, laat ze daarin nog even 
bruiner worden en voeg er dan een scheutje water 
bij en wat zout. Dek den pot dicht en laat de aardap-
pelen verder gaar smoren.



- hinderwetvergunning uit 1904 - 





- de tweede generatie -

Anneke Jacobs
(1920-2014)

Getrouwd met Frans van den Hurk op 26 juni 1945
Vier  kinderen, Nelleke, Mieke, Riki en Piet. 

In de winkel van 1945 tot 1976
winkeloppervlak na drie verbouwingen 180m2

Assortiment:
Huishoudelijke artikelen

Radio en televisie
Witgoed

Kinderwagens
Fietsen

Gereedschap
Verhuur van servies



Anneke schreef de rekeningen uit en 
Frans ging ze innen. Niet ineens maar in 
gedeelten. Kopen op krediet zonder rente 

was een bijzondere service.

Net na de oorlog gaf Anneke naailes in de 
winkel. Er was namelijk bijna niets om 
te verkopen totdat de handel weer een 

beetje op gang kwam. Anneke deed al snel 
alle inkopen, zowel gereedschappen als 

huishoudelijke artikelen. Ze had een keer 
12 dezelfde blikjes ingekocht waarop haar 

schoonmoeder uitriep “die raak je nooit 
kwijt”, natuurlijk was het een uitdaging 
om ze wel allemaal te verkopen. Ook de 

administratie deed Anneke tot de intrede 
van de computer.

Grote belangstelling was er ook voor de 
eerste volautomatische wasmachine. Een 
aantal dames werden in de winkel uitge-
nodigd om rond de wasmachine op een 

stoel plaats te nemen en te kijken naar dit 
nieuwe huishoudelijke wonder.



A A N B I E D I N G

Bolletjesgarde 27 cm
van WMF

van 23,95 voor 13,- Euro

(maximaal 2 per klant)

Een garde was in die 
tijd van gegalvaniseerd 
ijzer en kostte ongveer 
5 gulden.



Recept uit “Electro kookboek” (1946)

Londonderrysoep (7-8 personen)

500 gr. runderpoulet  zout
2 liter water   2 el kerry  
80 gr. bloem   wortel
80 gr. boter   uitje 
1 ei    peterselie
1 dl. kookroom   foelie
ca. 2 el madeira  weinig thijm
1 blikje champignons

Trek bouillon van het vleesch met het zout en alle 
kruiden behalve kerrie en het uitje. Zeef hem door 
een doek. Fruit het gesnipperde uitje met de kerrie 
in de boter totdat het uitje lichtgeel is. 5 Minuten bij 
den hoogsten schakelstand, verder bij schakelstand 
1. Voeg de bloem toe en roer dit samen tot een glad-
de massa, schakel naar den hoogsten schakelstand, 
giet er langzamerhand al roerende den bouillon bij. 
Schakel terug op 0 zodra de soep kookt en laat ze on-
geveer 5 minuten doorkoken, zeef ze daarna. Klop in 
de soepterrine het ei met den room en giet er steeds 
kloppende de kokende soep bij. Maak de soep af met 
den wijn en de doormidden gesneden champignons.

 

Irma: "Als wij vroeger thuis vroegen, wat eten we vandaag, dan zeiden 
mijn ouders steevast 'Londonderrysoep'. Geweldig om dit, in mijn ogen 
fantasiegerecht, in een oud kookboek terug te vinden."



- "beleefd aanbevelend" - 





- de derde generatie -

Mieke van den Hurk
(1947)

Getrouwd met Lambert van Diepen op 29 oktober 1968
Twee  kinderen, Rogier en Raoul. 

In de winkel van 1973 tot 2006
winkeloppervlak na verbouwingen 365m2

Assortiment:
Kookgerei
Servies

Luxe huishoudelijke artikelen
Luxe cadeau artikelen

Luxe tuinmeubelen
Gereedschappen



“De meest bijzondere verkoop die Mieke deed 
was tijdens het bezoek van de Pinkstergemeen-

te aan Eersel. Deze rondtrekkende zigeuners 
bivakkeerden een week in caravans op het 

Mortelveld in Eersel. Mieke was uitgenodigd 
om vanuit de kofferbak van de auto de (zeer 

prijzige) Royal Albert kop en schotels van 
125 gulden per stuk te verkopen…

een bijzondere ervaring.”

Een mooie ontmoeting in de winkel was met 
de van origine Duitse George Müller (Levi van 

geboorte), die met een Amerikaanse schrijfster 
naar Eersel kwam om zijn levensverhaal op te 
tekenen. George was tijdens de Tweede Wereld-
oorlog ondergedoken in het klooster en kwam 

vaak bij de vader van Mieke in de smederij 
kijken. Als jonge jongen legde hij met zijn 

vriendjes een eed af op het aambeeld.



A A N B I E D I N G

Euroscrubby en wondersponsje

samen voor  5  Euro

Een wondersponsje (met op 
het etiket de tekst “ook 
geschikt voor de witte 
zijkanten van autobanden”) 
kostte 1 gulden.



Recept zuurkoolschotel (voor ongeveer 6 personen)

750 gram zuurkool
1 groot blikje tomatenpuree
3 uien
rode wijn, flinke scheut, denken wij
aardappels 
600 gram verse worst

Schil de aardappels, kook ze en maak er een puree 
van. Breng op smaak met zout, peper en nootmus-
kaat. 
Kook de zuurkool in een aparte pan ongeveer 30 
minuten. 
Snijd de uien klein en bak ze glazig in een pan.
Braad de worst ongeveer een half uur.

Voeg de uien, de tomatenpuree en de wijn bij de worst 
en laat dit samen even sudderen. Giet dit over in een 
ovenschaal. Verdeel hierover de zuurkool en als laat-
ste de aardappelpuree. Zet nog even onder een hete 
grill. Eet smakelijk.

 
Op zaterdag kookte Cor altijd voor al het personeel van de winkel. 
In groepjes aten zij in de zomer rijst met vruchtjes en in de winter 
de befaamde zuurkoolschotel. Hiervan delen wij graag het recept. 
De hoeveelheden zijn op gevoel want Cor heeft het recept nooit 
opgeschreven.



- vakkundige mensen - 





- de vierde generatie -

Irma Clemens
(1972)

Getrouwd met Rogier van Diepen op 16 oktober 1995
Drie kinderen: Anne, Stef en Tijn. 

In de winkel sinds 2003
winkeloppervlak 250m2

Assortiment:

Alles voor het echte koken



“Een winkel overnemen die al zo’n begrip is in 
de wijde omtrek, dat is best een uitdaging. Ik heb 
gezocht naar een invulling van de winkel die het 
beste bij mij past. Als enthousiast hobbykok met 
een flinke voorliefde voor gadgets ben ik altijd op 
zoek naar nieuwe, bijzondere of lekkere produc-
ten voor de winkel. Ik heb een zwak voor kook-

boeken en kan me daar uren in vermaken. 
Het meest bijzondere product in de winkel van 
de afgelopen jaren is de spiraalsnijder. Hiemee 

maak je in een handomdraai spaghetti van 
groente. Ik denk voortdurend dat nu elke 

Kempische kookliefhebber er eentje in de lade 
heeft liggen maar elke week wordt er opnieuw 

naar gevraagd."

Het allerleukste evenement van de afgelopen 
jaren was onze “Niet-Koopzondag”. Een dag 

waar we alleen maar producten hebben gede-
monstreerd en gekletst met de fans van onze 

winkel maar er was niets te koop.

VERBODEN TE KOPEN
ART.453.WETB.v.STRAFR.

Met deze dag zijn we zelfs nog in een managementboek 
beland. (Verboden voor klanten, wij houden van fans) 



Bij aankoop van een mok van Bunzlau of Flora 
vullen wij* deze gratis met voorjaarsbolletjes.

* in samenwerking met Petra van Clemens Bloem uit Bladel

Clemensbloem
B L O E M E N  &  D E C O R A T I E

F  E  E  S  T  J  E  !

Kom feestvieren met ons
tussen 13:00 en 16:00 uur.

Wij trakteren op iets lekkers! 
Kies je voor zoet of hartig?

E V E N T



Ik ben echt gek op stoven, soms langzaam in een 
gietijzeren stoofpan, soms langzaam in de slowcooker 
als ik een dag weg ben maar heel vaak heb ik gewoon, 
NU ineens zin in een stoofgerecht. In dat geval pak ik 
altijd de snelkookpan en dit recept van Zuurvleis is 
echt goddelijk lekker.

1000 gram sukade
50 ml olijfolie
1 pot fond
200 gram rode uien
2 st piment
bloem
2 laurierblaadjes
2 kruidnagel
4 jeneverbes
4 el appelstroop
50 ml gembersiroop
100 ml azijn
100 gram peperkoek

Verdeel het vlees in 10 mooie blokken. Kruid het 
vlees met peper en zout en wentel het door de bloem. 
Bak de stukken per 5 aan in de hete olie. Bak de 
uienringen glazig en kruid met piment, peper en zout. 
Voeg de jeneverbessen, laurier, kruidnagel en stroop 
toe. Blus af met de fond, azijn en gembersiroop. Roer 
goed door, sluit de snelkookpan af. Gaar het vlees 
gedurende 45 minuten. Haal het vlees uit de pan, zeef 
de saus en bind deze met de peperkoek. Leg het vlees 
terug in de saus. Heerlijk met eigengemaakte dikke 
frieten en een frisse salade.



“Cuisine” 
Basiskookboek 

van de Franse keuken 
met meer dan 300 recepten 

van 20,00 voor 10,00

A A N B I E D I N G

Kookboek 'Wat eten we vandaag?' kostte in 1916 2,5 cent.



Dijk 3  Eersel  0497-512341 www.vandenhurkeersel.nl

Gedurende de 4 feestweken 
hebben wij ook nog een 
verrassingsactie... 
Kom hiervoor kijken in 
de winkel!

A A N B I E D I N G


